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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy o 
EÚ (Zmluva o EÚ) a na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009, ktoré je 
výsledkom spoločného úsilia EÚ a jej šiestich východných európskych partnerov – 
Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, ktoré sa 
uskutočnili v roku 2011 vo Varšave, v roku 2013 vo Vilniuse, 2015 v Rige a v roku 
2017 v Bruseli,

– so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym 
spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a 
Gruzínskom na strane druhej1, na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a 
Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane 
a Moldavskou republikou na strane druhej2 a na Dohodu o pridružení medzi Európskou 
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej3 vrátane 
prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DCFTA),

– so zreteľom na odporúčania a činnosti Parlamentného zhromaždenia Euronest, 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, fóra občianskej spoločnosti 
Východného partnerstva, Výboru regiónov a Konferencie regionálnych a miestnych 
samospráv krajín Východného partnerstva (CORLEAP),

– so zreteľom na oznámenia Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o 
[...],

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o európskej susedskej politike a 
Východnom partnerstve,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 15. apríla 2015 o 100. výročí genocídy Arménov4, z 9. 
júla 2015 o revízii európskej susedskej politiky5, z 21. januára 2016 o dohodách o 
pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, 
Moldavskom a Ukrajinou6, z 23. novembra 2016 o strategickej komunikácii EÚ s 
cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii7, z 13. decembra 2016 

1 Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 4.
2 Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.
3 Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.
4 Ú. v. EÚ C 328, 6.9.2016, s. 2.
5 Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 110.
6 Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.
7 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 58.
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o právach žien v krajinách Východného partnerstva8, z 19. apríla 2018 o Bielorusku9, zo 
14. júna 2018 o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska10, zo 4. 
júla 2018 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom 
partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a 
ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene 
Únie11, zo 4. októbra 2018 o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, najmä o prípade 
webovej lokality Charter 9712, zo 14. novembra 2018 o vykonávaní dohody o pridružení 
medzi EÚ a Moldavskom13, zo 14. novembra 2018 o vykonávaní dohody o pridružení 
medzi EÚ a Gruzínskom14 a z 12. decembra 2018 o vykonávaní dohody o pridružení 
medzi EÚ a Ukrajinou15, 

– so zreteľom na svoje odporúčania Rade, Komisii a ESVČ z 15. novembra 2017 o 
Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 201716 a zo 4. júla 2018 
Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a 
Azerbajdžanom17,

– so zreteľom na článok 118 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0000/2020),

A. keďže Východné partnerstvo je založené na spoločnom záväzku Arménska, 
Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavskej republiky, Ukrajiny a Európskej únie 
prehlbovať vzájomné vzťahy a dodržiavať medzinárodné právo a základné hodnoty, ako 
sú demokracia, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, právny štát, 
nezávislosť a nestrannosť súdnictva, ako aj sociálne trhové hospodárstvo, udržateľný 
rozvoj a dobrá správa vecí verejných;

B. keďže spoluprácu medzi EÚ a všetkými krajinami Východného partnerstva možno 
dosiahnuť a zachovať len vtedy, ak sa tieto základné hodnoty a zásady dodržiavajú;

C. keďže niektoré krajiny Východného partnerstva sa rozhodli pre užšiu politickú, ľudskú 
a hospodársku integráciu s EÚ uzavretím ambicióznych dohôd o pridružení s DCFTA, 
ako aj bezvízový režim;

D. keďže sú možné aj vyspelejšie formy spolupráce a integrácie za predpokladu, že sa 
budú včas a trvalo uskutočňovať komplexné reformy;

E. keďže nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť východných európskych 

8 Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 42.
9 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 100.
10 Ú. v. EÚ C 28, 27.1.2020, s. 97.
11 Prijaté texty, P8_TA(2018)0284.
12 Prijaté texty, P8_TA(2018)0375.
13 Prijaté texty, P8_TA(2018)0458.
14 Prijaté texty, P8_TA(2018)0457.
15 Prijaté texty, P8_TA(2018)0518.
16 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 130.
17 Prijaté texty, P8_TA(2018)0294.
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partnerov EÚ naďalej ohrozujú nevyriešené regionálne konflikty;

F. keďže Európsky parlament odmieta, aby sa pri riešení konfliktov používala sila alebo 
hrozba násilia, a vyjadruje ten istý záväzok ako EÚ podporovať zvrchovanosť, územnú 
celistvosť a politickú nezávislosť všetkých krajín Východného partnerstva v rámci ich 
medzinárodne uznaných hraníc v súlade s medzinárodným právom, normami a 
zásadami;

1. odporúča Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

(a) uznať a usilovať sa o nepretržitý transformačný vplyv politiky Východného 
partnerstva s cieľom dosiahnuť v uvedených troch pridružených partnerských 
krajinách politické, sociálne, hospodárske a právne zmeny;

(b) uznať, že krajiny, ktoré uskutočňujú komplexné reformy a podnikajú kroky na 
splnenie kritérií stanovených v článku 49 Zmluvy o EÚ, môžu byť spôsobilé 
na členstvo v EÚ na základe procesu postupnej integrácie;

(c) prijať posilnenú a na budúcnosť orientovanú víziu na nasledujúce desaťročie 
Východného partnerstva s cieľom zabezpečiť trvalé a nezvratné úspechy a 
prehĺbiť spoluprácu medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva; 

(d) zachovať inkluzívnu povahu Východného partnerstva tým, že bude hnacou 
silou zlepšovania demokratickej zodpovednosti, lepšej správy hospodárskych 
záležitostí, posilnenia práv občanov a environmentálnej udržateľnosti; 

(e) začať proces zameraný na vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, 
ktorý uľahčí hlbšiu politickú a hospodársku integráciu s EÚ;

(f) vypracovať ďalšie opatrenia na hlbšiu integráciu, napríklad vo vybraných 
agentúrach EÚ, v programoch a iniciatívach v rámci EÚ, v plnom súlade s 
existujúcimi podmienkami a podľa zásady „viac za viac“;

(g) poskytovať väčšiu finančnú pomoc, a to aj v prípade nástrojov na financovanie 
vonkajšej činnosti, o ktorých sa v súčasnosti rokuje; takáto pomoc by mala 
zodpovedať osobitným potrebám jednotlivých partnerov a mala by sa použiť 
na vykonávanie činností v rámci programu Východného partnerstva;

(h) zabezpečiť, aby závery samitu z júna 2020 zahŕňali posilnené záväzky EÚ a 
prísľub krajín Východného partnerstva, že budú plniť svoje záväzky;

Štruktúrovaný dialóg, budovanie štátu a demokratická zodpovednosť
(i) uznať štatút rozvinutých krajín Východného partnerstva, najmä signatárov 

dohôd o pridružení s DCFTA, ako pridružených partnerov s cieľom pokryť 
vzájomnú potrebu väčšieho počtu fór slúžiacich na politický dialóg, ďalšiu 
hospodársku spoluprácu a harmonizáciu právnych predpisov; 

(j) zapájať sa viac do budovania štátu a posilňovania inštitúcií v prvom rade tým, 
že sa pridruženým partnerom poskytnú podobné nástroje, ako je skupina na 
podporu Ukrajiny; silné, nezávislé a efektívne inštitúcie na centrálnej a 
miestnej úrovni sú kľúčom k demokratickej zodpovednosti, odstráneniu 
oligarchie a boju proti korupcii a ovládnutiu štátu;



PE646.863v01-00 6/7 PR\1196889SK.docx

SK

(k) uznať a podporovať iniciatívy vlád pridružených krajín s cieľom posilniť ich 
vzájomnú spoluprácu; podobný prístup by sa mal uplatňovať na spoluprácu 
medzi všetkými východnými európskymi partnermi v rôznych otázkach; 

(l) podporovať plný súlad volieb s medzinárodnými normami, odporúčaniami 
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a so stanoviskami 
Benátskej komisie;

Hospodárska politika a rozvoj spoločného hospodárskeho priestoru
(m) uznať, že vykonávanie dohôd DCFTA bolo dostatočne úspešné, takže môže 

postupne viesť k otvoreniu jednotného trhu EÚ v súlade so zavedenými 
normami a požiadavkami EÚ;

(n) snažiť sa zabezpečiť spoluprácu a účasť spôsobilých a ochotných krajín 
Východného partnerstva okrem iného v energetickej únii, Dopravnom 
spoločenstve a jednotnom digitálnom trhu, ako aj väčšiu spoluprácu v colnej 
oblasti; 

(o) zabezpečiť ďalšie zapojenie krajín Východného partnerstva do boja proti 
zmene klímy vrátane účasti na novom európskom ekologickom dohovore;

(p) prijať komplexný plán budovania infraštruktúry s cieľom zlepšiť prepojenie 
medzi EÚ a jej východnými európskymi partnermi, ako aj medzi samotnými 
krajinami Východného partnerstva; 

(q) rozšíriť prístup, ktorý EÚ uplatňuje vo svojom úsilí o podporu oživenia 
ukrajinského hospodárstva, a to aj prostredníctvom prispôsobenej a flexibilnej 
makrofinančnej pomoci a nástrojov a prostredníctvom zapojenia a koordinácie 
medzinárodných finančných inštitúcií a darcov, a zlepšením prostredia pre 
priame zahraničné investície (PZI); 

Posilnenie ľudského kapitálu
(r) riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v EÚ zvýšením mobility 

pracovnej sily z krajín Východného partnerstva a poskytnutím sociálnych 
záruk;

(s) rozšíriť financovanie a účasť krajín Východného partnerstva na vzdelávacích 
programoch, programoch odborných zručností a výmenných programoch, ako 
sú Erasmus+ a Horizont 2020;

(t) posilniť akademickú spoluprácu medzi krajinami Východného partnerstva 
vytvorením univerzity Východného partnerstva, ktorá bude zameraná na dobrú 
správu vecí verejných a verejnú správu;

(u) zabezpečiť, aby všetky podporné programy EÚ zahŕňali rozmer rodovej 
rovnosti a zameriavali sa na najviac znevýhodnené a najzraniteľnejšie skupiny 
spoločnosti; 

Bezpečnosť a stabilita
(v) uznať význam bezpečnosti a stability pre budúci rozvoj členov Východného 

partnerstva tým, že sa posilní spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany a bude 
sa venovať osobitná pozornosť regionálnym konfliktom;

(w) uznať jedinečné skúsenosti a odborné znalosti krajín Východného partnerstva; 
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uznať prínos pridružených partnerov ku spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politike (SBOP); prehĺbiť spoluprácu v oblasti obranných politík súvisiacich s 
EÚ; 

Miestne orgány a občianska spoločnosť
(x) uznať prínos aktérov a organizácií občianskej spoločnosti z krajín Východného 

partnerstva k demokratizácii a reformným procesom v ich krajinách a v celom 
regióne Východného partnerstva; pokračovať v podpore ich činností a ochrane 
ich pracovného prostredia;

(y) zvýšiť podporu a iniciatívy EÚ s cieľom posilniť miestne orgány a umožniť im 
vykonávanie vnútroštátnych reforiem na miestnej úrovni; podporovať 
pravidelné výmeny medzi ústrednou a miestnou samosprávou v súvislosti s 
reformnými programami za účasti občianskej spoločnosti;

Lepšia komunikácia 
(z) zvýšiť viditeľnosť podpory, ktorú EÚ poskytuje v prijímajúcich krajinách 

Východného partnerstva, a zvýšiť informovanosť občanov EÚ o Východnom 
partnerstve;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku. 


