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Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku děkují 
Senátu za jeho usnesení ke společné zprávě Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění přezkumu evropské 
politiky sousedství (JOIN(2017) 18 final).

Zájem Senátu o evropskou politiku sousedství a o její přezkum nás těší. Upevňování 
vztahů s partnery v našem sousedství tak, aby se v celém regionu rozšířila zóna stability 
a prosperity, je pro Evropskou unii strategickou prioritou a zásadním zájmem.

Komise a vysoká představitelka berou na vědomi stanovisko Senátu, pokud jde 
o evropskou perspektivu partnerských zemí. Co se týče principu „více za více", rádi 
bychom připomněli, že v souladu s pobídkovým přístupem zakotveným v nařízení, kterým 
se zřizuje evropský nástroj sousedství1, jsou prostřednictvím každoročních zastřešujících 
programů i nadále podporováni partneři, kteří činí pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie a v naplňování dohodnutých reformních cílů, jež jim pomáhají této mety 
dosáhnout. Komise se taktéž dále snaží zajišťovat i vyváženost východní a jižní dimenze 
evropské politiky sousedství.

Komise a vysoká představitelka berou na vědomí také doporučení Senátu, že je třeba 
zajistit koordinaci rozličných iniciativ, do nichž jsou zapojeny partnerské země Evropské 
unie, se zastřešujícími cíli a aktivitami evropské politiky sousedství. V tomto směru 
bychom Senát rádi ujistili, že koncepce a provádění všech těchto činností zapadá 
do celkového rámce revidované evropské politiky sousedství.
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Vážený pane předsedo,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje 
evropský nástroj sousedství (Úř. vést. L 77, 15.3.2014, s. 27).



Komise a vysoká představitelka doufají, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí 
na připomínky Senátu, a těší se na další pokračování vzájemného politického dialogu. 
V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit.
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