
Evropsko-marocké vztahy po Granadě: větší závazky díky rozšířenému statusu 
 
Vrcholná schůzka mezi Marokem a Evropskou unií, která právě proběhla v Granadě, není 
jen první takovou schůzkou v naší společné historii, je to rovněž první taková schůzka od 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a vůbec první vrcholná schůzka s některým 
arabským státem. Jedinečným způsobem svědčí o významu, jaký EU připisuje svým 
vztahům s Marockým královstvím, a uzavírá desetiletí bezprecedentních pokroků, které 
začalo v březnu 2000, kdy vstoupila v platnost dohoda o přidružení. Schůzka zároveň 
zahajuje novou fázi našeho partnerství a poskytuje nám prostředky k dalšímu zvýšení 
jeho vitality a intenzity. 
 
Maroko zahájilo před několika lety odvážný reformní proces, který mu umožnil stát se 
privilegovaným partnerem EU. EU uvítala pokroky, kterých Maroko dosáhlo, například 
transparentnější volby, zlepšení postavení a politického zastoupení žen, decentralizace, 
velké socio-ekonomické reformy v tak různorodých oblastech, jako jsou doprava, 
bydlení, daně, vzdělávání, sociální ochrana a další, a snažila se ho v jejich provádění 
podporovat. 
 
Tím, že Maroko v říjnu 2008 získalo rozšířený status v evropské politice sousedství, 
ukázalo své odhodlání pokračovat ve sbližování s Evropou a rozšiřovat své původní 
závazky. Jako nově jmenovaný evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství jsem 
velice rád, že se tento proces plně rozběhl, a jsem přesvědčen, že marockému lidu přinese 
podstatný a konkrétní prospěch. Přání dosáhnout většího politického a ekonomického 
sblížení musí být v přechodném období vždy doprovázeno velkým úsilím: 
v nadcházejících měsících musíme intenzivněji pracovat na konsolidaci dodržování 
základních svobod, prohlubovat demokracii, zlepšovat sociální spravedlnost, zvyšovat 
počet pracovních příležitostí a budovat moderní hospodářství začleněné do evropského 
hospodářského prostoru. Evropská unie je odhodlána tyto reformy ještě více podporovat a 
zůstat pro Maroko privilegovaným partnerem: Komise toto odhodlání jednoznačně 
prokázala tím, že podstatně zvýšila finanční příspěvek ve prospěch Maroka na období 
2011–2013, čímž jasně potvrdila postavení Marockého království jako největšího 
příjemce evropských prostředků mezi zeměmi sousedícími s EU. 
 
Jedním z velkých budoucích úkolů je to, že Maroko bude postupně a ve fázích přebírat 
pravidla acquis communautaire. Sblížením svých norem a politik s těmi, které platí v EU, 
může Maroko pevně ukotvit své socio-ekonomické reformy a zvýšit svou přitažlivost. Z 
dlouhodobějšího hlediska to umožní větší začlenění Maroka do evropského 
hospodářského a regulačního prostoru a vytvoří to nové příležitosti pro investice, 
zaměstnanost, diverzifikaci a rozvoj. Aby marocký stát dosáhl ambiciozních cílů, které si 
stanovil, musí nyní vypracovat jasnou strategii a zavést účinnou meziresortní koordinaci. 
Komise je připravena ho v tomto úsilí plně podpořit. 
 
Přání Maroka více se začlenit do evropského hospodářského prostoru se nemůže 
uskutečnit bez dalších pokroků při konsolidaci právního státu. Evropa vznikla a dále se 
rozvíjí spíše díky budování a dodržování právního státu než díky svému trhu. Vkládáme 



velké naděje do reformy soudnictví, kterou nedávno zahájil král Mohamed VI, i do všech 
dalších kroků, které upevní dodržování základních práv a svobod. 
 
Nakonec bych rád vyjádřil své potěšení nad skutečností, že se naše vztahy již zdaleka 
neomezují jen na oficiální schůze ministrů a vysokých úředníků. První schůzka 
podnikatelů z EU a Maroka, která se v Granadě konala souběžně s vrcholnou schůzkou 
za přítomnosti marockého předsedy vlády a předsedy Evropské komise, dala konkrétní 
náplň přání, které Marocké království vyjádřilo během diskusí o rozšířeném statusu. Není 
to jediný případ: nedávno se v Córdobě poprvé konalo fórum místních orgánů EU a 
Maroka a brzy by se mělo uskutečnit první společné zasedání Smíšeného parlamentního 
výboru EU-Maroko. Všechny tyto akce poskytují příležitost k výměnám a sdílení 
zkušeností mezi muži a ženami, kteří na obou stranách úžiny přinášejí dynamismus a 
změnu.  
 
Vize a ambiciózní cíle, které jsme projednávali v Granadě, jsou dosažitelné. Na straně 
Evropské unie jsme ochotni zdvojnásobit naše úsilí o jejich naplnění a budeme neúnavně 
podporovat úsilí našeho marockého partnera. Pokud takové odhodlání projeví i marocká 
strana, budeme se moci za několik let ohlédnout a bez váhání mluvit o evropsko-
marockých vztazích před Granadou a po ní. 


