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Nacházíme se na prahu nové etapy v historii dvoustranných vztahů mezi Jordánskem a 
Evropskou unií. Jordánsko hraje ve svém regionu důležitou úlohu nejen jako opora 
míru a stability, ale i z hlediska evropské politiky sousedství a v rámci Unie pro 
Středomoří.  
 
EU už fakticky ocenila úsilí, které Jordánsko vynaložilo na své ambiciózní politické a 
hospodářské reformy. Jordánsko má rovněž bohaté kulturní dědictví, politickou a sociální 
stabilitu a rychle rostoucí hospodářství. Jeho rozhodnutí otevřít svůj trh konkurenci 
přispělo k rychlému růstu hospodářství a k přilákání zahraničních investic. 
 
Jordánsko představuje, díky své jedinečné poloze na křižovatce Evropy a Asie, na 
spojnici Východu a Západu, regionální bránu a otvírá dveře pro obrovské obchodní 
příležitosti.  
 
Ze všech těchto důvodů může mít Jordánsko jistotu, že Evropská unie bude nadále 
podporovat jeho úsilí o prosazování hospodářské a sociální reformy. A za tímto účelem 
se počítá s finančním balíkem 223 milionů EUR na léta 2011–2013 (respektive s ročním 
finančním rámcem ve výši přibližně 74 milionů EUR), což představuje více než 12% 
zvýšení oproti 66 mil. EUR v letech 2007–2010. Doufáme, že tato zvýšená finanční 
spolupráce zapůsobí coby katalyzátor posílení jordánských iniciativ v takových 
oblastech, jako jsou obnovitelné nebo alternativní zdroje energie, dopravní 
infrastruktura, místní rozvoj a odborné vzdělávání. 
 
Nehledě na složité regionální okolnosti dosáhlo Jordánsko v několika posledních letech 
pozoruhodného pokroku. Jsem přesvědčen, že neotřesitelné odhodlání, které země 
ukazuje při provádění hospodářské reformy, se uplatní také v politické oblasti. Má to 
obrovský význam pro zvýšení a institucionalizaci účasti veřejnosti na procesu 
rozhodování a pro maximalizaci zapojení mas zdola. Z hlediska EU je klíčovým 
aspektem úloha parlamentu v procesu reforem, a stejně tak vysoké legitimní očekávání 
jordánských občanů, že budou uspořádány nestranné a transparentní volby. 
 
Naše partnerství je po mnoha letech postupného budování zcela jistě silné a 
konstruktivní. Jordánsko vždy bylo mezi našimi prvními partnery ze Středomoří, kteří s 
EU navazovali nové vazby přidružení. Od roku 1977, tj. od podepsání dohody o 
spolupráci, jsme urazili velký kus cesty. Dohoda o přidružení, která vstoupila v platnost 
v květnu 2002, vymezuje rámec rozvoje politického dialogu, postupné liberalizace 
obchodu se zbožím, službami a kapitálem a těsnější spolupráce v řadě oblastí společného 
zájmu. O několik let později – v roce 2005 – jsme přijali společný akční plán evropské 
politiky sousedství, který umožnil další prohloubení naší spolupráce. 
 
V letech 2007–2009 mohlo například díky grantům v rámci programu Erasmus Mundus 
studovat na evropských univerzitách 112 jordánských studentů a vysokoškolských 
pedagogů. 



 
V roce 2009 podepsaly Jordánsko a EU dohodu o vědeckotechnické spolupráci, která 
pomůže prohloubit spolupráci v těch oblastech, kde může být společné úsilí prospěšné 
pro obě strany, například v účasti na výzkumných programech nebo ve výměně vědců. 
 
V březnu 2010 se Jordánsko stalo první zemí Blízkého východu, která uzavřela s EU 
komplexní dohodu o civilní letecké dopravě. Tato dohoda uvede do života společné 
normy letecké dopravy s cílem dosáhnout tu nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany. 
Povede k vytvoření více tras přes Evropu a Středomoří a k větší konkurenci, což přinese 
lepší spojení a levnější letenky jak pro jordánské, tak pro evropské občany. 
 
Tyto konkrétní příklady dokazují, že naše vztahy „jdou neustále kupředu“. Dohoda o 
spolupráci, dohoda o přidružení a akční plán evropské politiky, to jsou tři milníky v 
našich dvoustranných vztazích a každý z nich představuje zřetelný krok vpřed v procesu 
posilování našich vazeb. 
 
V roce 2009 se EU a Jordánsko rozhodly dále prohloubit toto partnerství a vypracovat 
nový akční plán evropské politiky sousedství, který vymezí rámec naší spolupráce na 
další roky. Postup směrem k posilování vztahů vyplývá ze společného cíle, jímž je 
podpora míru, stability a prosperity, a je založen na základních hodnotách, které sdílí jak 
EU, tak Jordánsko. 
 
EU je připravena doprovázet Jordánsko na jeho pouti k otevřené společnosti, kde růst, 
prosperita, politické začlenění a sociální stabilita jsou vnímány jako základní cíle. 
 
 
 
 
 


