
UKRAJINA 
 
Ukrajina je klíčovým strategickým partnerem Evropské unie. Náš vztah je založen na 
společném závazku demokratických hodnot a na bohaté společné historii. EU má s 
Ukrajinou společnou hranici a další rozvoj našeho společného politického, 
hospodářského a lidského potenciálu přinese užitek nám všem.  
 
Jako evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství pevně věřím v důležitost 
dalšího posilování vztahu s Ukrajinou v kontextu Východního partnerství. 
 
V současné době vyjednáváme s Ukrajinou o ambiciózní a na budoucnost zaměřené 
Dohodě o přidružení. Ta nám pomůže dosáhnout dvojího cíle – politického 
přidružení a hospodářské integrace. Její nedílnou součástí je dohoda o prohloubené 
a komplexní zóně volného obchodu – dokument zcela bezprecedentní, pokud jde o míru 
pozornosti, kterou Ukrajina věnuje přizpůsobování svých právních předpisů předpisům 
EU. Dohoda o této zóně volného obchodu v budoucnosti umožní Ukrajině plný přístup na 
trh EU s 500 miliony spotřebitelů. Slibuje zdvojnásobit obchod mezi EU a Ukrajinou. 
Napomůže i zakotvení reformního procesu v této zemi a vytvoření dynamické 
ekonomiky, která bude konkurenceschopná jako pokud jde o EU, tak o světové trhy. 
Jsem rád, že bychom tato jednání měli uzavřít již na počátku mého pětiletého funkčního 
období.  
 
Zjednodušení možnosti cestování do EU je otázkou velmi důležitou jak ve EU, tak 
na Ukrajině. Dohoda o usnadnění vydávání víz a readmisní dohoda již do velké míry 
přispěly k usnadnění cestování do EU a zároveň umožňují společné řešení problému 
neoprávněného přistěhovalectví. Očekáváme, že k dalšímu pokroku v oblasti usnadnění 
vydávání víz dojde v blízké budoucnosti. Dochází rovněž k pokroku v našem dialogu 
o zavedení bezvízového režimu jakožto cíle v dlouhodobém horizontu.  
 
Ústředním tématem našeho vztahu jsou reformy. Ukrajina čelí mnoha politickým a 
hospodářským výzvám. V oblasti reforem je třeba rozhodnosti, má-li Ukrajina dosáhnout 
stability a prosperity, ve kterou doufají její občané. Balíček pro stabilizaci a protikrizová 
opatření jsou užitečné pro překonání hospodářské krize, neposkytují však dlouhodobá 
řešení. Takové řešení může přinést pouze dobré prostředí pro podnikání a investice, jež 
vytvoří růst, pracovní místa a stabilní státní příjmy. Ty ovšem zároveň vyžadují stabilní 
a demokratické politické prostředí. 
 
Jako největší dárce budeme Ukrajinu i nadále podporovat v provádění reforem, a to 
konkrétním a praktickým způsobem. Prohloubíme naši spolupráci v klíčových 
strategických oblastech jako energetika, spravedlnost, doprava či mezilidské kontakty, 
a budeme pracovat na vytvoření prostředí, ve kterém může prosperovat podnikání 
a investice. Budeme také podporovat úsilí o konsolidaci demokratizačního procesu na 
Ukrajině a o dodržování lidských práv. Ve všech těchto činnostech zachováme úzké 
partnerství s politickým vedením Ukrajiny, vedoucími představiteli občanské společnosti, 
obchodními kruhy a hromadnými sdělovacími prostředky.  
 



Věřím v budoucnost Ukrajiny coby silného, prosperujícího a demokratického 
evropského státu. Ukrajina dosahuje skutečného pokroku v provádění vnitřních reforem 
a v přijímání evropských norem, a já budu na prohloubení a posílení vztahů EU 
s Ukrajinou dále intenzivně pracovat. 


