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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o posudzovaní a stanovovaní priorít pre vzťahy EÚ s krajinami Východného 
partnerstva

(2013/2149(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009,

– so zreteľom na závery varšavského samitu z 29. a 30. októbra 2011,

– so zreteľom na závery samitu vo Vilniuse, ktorý sa uskutočnil 28. a 29. novembra 2013,

– so zreteľom na oznámenia Komisie z 11. marca 2003 na tému Širšia Európa – susedstvo: 
nový rámec pre vzťahy s našimi východnými a južnými susedmi (COM(2003)0104), 
z 12. mája 2004 na tému Európska politika susedstva – strategický dokument 
(COM(2004)0373), zo 4. decembra 2006 na tému Posilnenie európskej susedskej politiky 
(COM(2006)0726), z 5. decembra 2007 na tému Intenzívna európska susedská politika 
(COM(2007)0774), z 3. decembra 2008 na tému Východné partnerstvo 
(COM(2008)0823) a z 12. mája 2010 na tému Hodnotenie európskej susedskej politiky 
(COM(2010)0207),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenia Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 20. marca 2013 s názvom Európska susedská 
politika: snaha o posilnené partnerstvo (JOIN(2013)0004) a z 25. mája 2011 s názvom
Nová reakcia na meniace sa susedstvo (COM(2011)0303),

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 26. júla 2010 a 20. júna 2011 
o európskej susedskej politike a z 18. a 19. novembra 2013 o Východnom partnerstve a na 
závery Rady pre zahraničné veci (obchod) z 26. septembra 2011 a Európskej rady zo 7. 
februára 2013,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenia Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 15. mája 2012 s názvom Východné partnerstvo: 
plán opatrení na obdobie do samitu 2013 (JOIN(2012)0013) a Uplatňovanie novej 
európskej susedskej politiky (JOIN(2012)0014) a na sprievodné spoločné pracovné 
dokumenty útvarov Komisie z 20. marca 2013 (regionálne správy, SWD(2013)0085 
a 0086),

– so zreteľom na svoje uznesenia z 23. októbra 2013 o európskej susedskej politike: smerom 
k posilneniu partnerstva. Pozícia Európskeho parlamentu k správam z roku 20121, zo 14. 
decembra 2011 o revízii európskej susedskej politiky2 a zo 7. apríla 2011 o revízii 
východnej dimenzie európskej susedskej politiky3,

                                               
1 Prijaté texty P7_TA(2013)0446.
2 Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 26.
3 Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 105.
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– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7–0000/2013),

A. keďže cieľom európskej susedskej politiky (ESP) a najmä Východného partnerstva je šíriť 
hodnoty a idey zakladateľov EÚ;

B. keďže Východné partnerstvo je zamerané na európske krajiny a je reakciou na európske 
ambície obyvateľov partnerských krajín; 

C. keďže všetky krajiny Východného partnerstva majú hlboko zakorenené európske ambície 
a ešte stále prechádzajú náročným transformačným procesom po desaťročiach 
obmedzeného rozvoja v rámci ZSSR;

D. keďže súčasná dynamika vo vzťahoch s východnými partnermi by sa mala využiť na 
povzbudenie obyvateľov krajín Východného partnerstva, aby sa usilovali presadzovať 
ďalšie demokratické reformy;

E. keďže Východné partnerstvo by malo presadzovať humanitárne, hospodárske, sociálne 
a kultúrne rozmery spolupráce;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách Východného partnerstva a v ich vzťahoch s EÚ je 
varovaním, že EÚ sa ešte stále nepovažuje za jedinú politickú alternatívu;

1. pripomína úspechy a ambície Východného partnerstva, ktoré je politickým rámcom na 
upevnenie vzťahov medzi EÚ a východnými partnermi vychádzajúcim zo vzájomných 
záujmov, záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako aj inštitucionálnou základňou pre 
politickú spoluprácu a fórom pre dialóg medzi partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného zhromaždenia Euronest a ďalších platforiem spolupráce, 
napríklad fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a kongresu iniciatív 
východnej Európy; konštatuje však, že nedávne udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili krehkosť politického procesu;

2. uznáva, že projekt Východného partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú víziu do 
budúcnosti, pričom by sa nemal zameriavať len na politickú spoluprácu, ale aj na 
ukotvenie spoločností jednotlivých krajín Východného partnerstva v EÚ a preto naliehavo 
vyzýva EÚ, aby sa zamerala najmä na zavedenie bezvízových režimov, na investície do 
mladých a budúcich lídrov a na energetiku;

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia bezvízového režimu sa dá urobiť viac; v tejto súvislosti 
poznamenáva, že uvoľnenie vízového režimu je len jedným z viacerých procesov 
zameraných na zblíženie obyvateľov z rozličných štátov a že v tejto oblasti treba vyvinúť 
väčšie úsilie, predovšetkým pokiaľ ide o zintenzívnenie spolupráce v oblasti vzdelávania 
a kultúry; nazdáva sa, že by sa mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že projekt Východného 
partnerstva je zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do mladých a budúcich lídrov, a to plným využitím 
štipendijných možností v rámci programu Erasmus+ s cieľom podporovať výmeny 
študentov medzi krajinami Východného partnerstva a členskými štátmi EÚ, ako aj 
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zriadením Univerzity Východného partnerstva a Čiernomorskej európskej vysokej školy, 
ktoré by poskytovali postgraduálne vzdelávanie a vzdelávali by budúcich lídrov z krajín 
Východného partnerstva a členských štátov EÚ;

5. naliehavo vyzýva na organizovanie väčšieho počtu školských výmen medzi členskými 
štátmi EÚ a krajinami Východného partnerstva a domnieva sa, že na tento účel by sa malo 
poskytovať osobitné financovanie;

6. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť spoluprácu mládeže na základe Priestoru pre mládež v 
rámci Východného partnerstva, ktorý patrí do programu Mládež v akcii, a upevniť tým 
pocit aktívneho občianstva u mladých ľudí, budovať pocit solidarity a podporovať 
toleranciu medzi mladými ľuďmi; 

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je jednou 
z hlavných podmienok modernizácie hospodárstva, a vypracovať energetické stratégie v 
súlade so záväzkami Európskeho energetického spoločenstva; žiada pokračovať 
v reformách trhu s plynom a elektrickou energiou a požaduje primeraný podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov;

8. berie na vedomie, že v presadzovaní a vykonávaní Východného partnerstva sa vyskytli 
ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by mala ísť za hranice politického dialógu a iniciovať 
a rozvíjať spoločenský, ekonomický a kultúrny dialóg;

9. vyzýva na individualizovanejší prístup k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa bude 
uplatňovať zásada diferenciácie a posudzovať pokrok každej partnerskej krajiny na 
základe jednoznačných referenčných kritérií a podľa úspechov každej krajiny, avšak 
v rámci celkovej koordinácie; 

10. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom spoločného porozumenia, pokiaľ ide o podstatu 
spolupráce, keďže EÚ má tendenciu zameriavať sa na pripravenosť krajín Východného 
partnerstva zaviesť acquis communautaire a prijať hodnoty Únie, pokým partnerské 
krajiny vnímajú svoje vzájomné vzťahy z hľadiska prínosov a strát; konštatuje, že EÚ je 
vnímaná výlučne ako darca a partnerské krajiny ako príjemcovia, pričom obe strany by 
mali vykonávať dvojitú úlohu;

11. považuje za poľutovaniahodné, že záujem o vzťahy s krajinami Východného partnerstva 
a o vývoj v týchto krajinách medzi jednotlivými členskými štátmi kolíše; s poľutovaním 
konštatuje, že členské štáty si neuvedomujú geopolitický význam spolupráce a jednotného 
postoja k určitým otázkam;

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad tým, že partnerské krajiny Východného partnerstva 
nemajú dostatočný záujem vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo vzťahu k EÚ spoločné 
úsilie;

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania európskych noriem by sa väčšie úsilie malo venovať 
zdieľaniu skúseností s demokratickými reformami a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje rovnocenný štatút partnerov a potenciálne prínosy pre 
obe strany; 
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14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými krajinami v záujme presadzovania dobrej správy 
verejných vecí a zásad právneho štátu, ľudských práv, najmä práva na spravodlivý súdny 
proces, a boja proti korupcii a s cieľom podporovať budovanie a modernizáciu ekonomík 
partnerských krajín a právne predpisy priaznivé pre podnikateľské prostredie;

15. pripomína, že cieľom spolupráce s krajinami Východného partnerstva by malo byť 
nadviazanie užšieho strategického partnerstva, posilnenie medziľudských kontaktov 
medzi členskými štátmi EÚ a krajinami Východného partnerstva, vytvorenie siete 
sociálnych vzťahov v záujme prehĺbenia integrácie a podpora modernizácie a orientácie 
na Európu, ktorá presahuje hranice obyčajnej stabilizácie;

16. nabáda na nadväzovanie užších vzťahov medzi partnerskými krajinami a na presadzovanie 
stability a mnohostranného budovania dôvery;

17. nazdáva sa, že nástroje spolupráce by sa mali vymedziť presne, a to na základe 
zohľadnenia dostupných nástrojov a programov a so zameraním na vzdelávanie 
a akademickú výmenu; žiada poskytnúť dodatočné finančné zdroje na vykonávanie 
Východného partnerstva a na podporu reforiem, hlavných iniciatív a projektov; žiada plné 
zapojenie partnerských krajín do programov Únie;

18. zdôrazňuje, že prioritou by sa mala stať reforma sektoru súdnictva v partnerských 
krajinách s cieľom zabezpečiť jeho nezávislosť;

19. zdôrazňuje význam podpory hospodárskej spolupráce s cieľom pokročiť v projekte 
Východného partnerstva okrem iného zvyšovaním povedomia o komplexnosti 
hospodárskych problémov, podporovaním dobrej správy v sektore financií, zavedením 
sektorového prístupu, nabádaním na prijímanie právnych predpisov, ktoré umožňujú 
rozvoj MSP, a podporovaním obchodných partnerstiev medzi EÚ a Východným 
partnerstvom;

20. ďalej sa nazdáva, že presadzovanie spoločných činností s ostatnými strategickými 
partnermi a spolupráce s medzinárodnými a európskymi organizáciami by bolo prospešné 
pre všetky zainteresované strany;

21. s cieľom uviesť motto EÚ „zjednotení v rozmanitosti“ do praxe zdôrazňuje potrebu 
presadzovania sociálnych a kultúrnych vzťahov;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska nadácia na podporu demokracie môže v krajinách 
Východného partnerstva zohrávať dôležitú úlohu tým, že posilní občiansku spoločnosť;

23. domnieva sa, že v záujme zlepšenia spolupráce medzi východnými partnermi by EÚ 
nemala uplatňovať obmedzenie týkajúce sa jedného jazyka v spoločných projektoch 
a mala by podporovať viacjazyčnosť, najmä v iniciatívach regionálnych vlád a v 
občianskych a vzdelávacích iniciatívach; 

24. zdôrazňuje význam presadzovania a podporovania spoločného úsilia v oblasti výskumu 
a inovácií, a to vrátane výmenných programov pre študentov, v rámci virtuálnych 
viacjazyčných projektov, v dialógoch medzi kultúrami, prostredníctvom filmových 
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produkcií a spoločných zdrojov prekladovej literatúry a v spoločnom výskume odkazu 
nacizmu a komunizmu, ako aj totalitných režimov a spoločnej európskej histórie;

25. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, Európskej 
službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Výboru regiónov, vládam a parlamentom krajín 
Východného partnerstva, OBSE a Rade Európy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento dokument, ktorý obsahuje návrhy do budúcnosti, vznikol v osobitnom momente: počas 
hospodárskej krízy v Európe, v nadväznosti na samit Východného partnerstva vo Vilniuse 
a na konci obdobia 2009 – 2014 v Únii, v čase, keď úloha EÚ vzrastá. EP by mal preto 
predložiť ambiciózny návrh, ktorý preukáže našu otvorenosť a záväzok voči rozvoju 
európskeho projektu. V tomto zmysle by nás kríza nemala obmedzovať a mala by nás skôr 
motivovať k tomu, aby sme prekonali hranice politického záväzku a pozreli sa ďalej do 
budúcnosti, na občanov krajín Východného partnerstva a na politiky, ktoré prinesú 
hmatateľné výsledky – napríklad na bezvízový styk. EÚ by sa mala zároveň zameriavať na 
mládež a na mladých lídrov a zabezpečiť, aby bola ich budúcnosť pevne spojená s EÚ. EÚ by 
sa mala zamerať aj na energetickú bezpečnosť a spolupracovať v tejto oblasti s východnými 
partnermi. Tento dokument by mal poskytnúť stimul pre odvážny politický prístup k rozvoju 
Východného partnerstva a pripraviť pôdu pre naše idey.


