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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii EÚ pre južný Kaukaz
(2009/2216(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predošlé uznesenia o južnom Kaukaze vrátane svojho unesenia z 15. 
novembra 2007 o posilňovaní európskej susedskej politiky (ESP)1 a svoje uznesenia zo 
17. januára 2008 o účinnejšej politike Európskej únie pre južný Kaukaz2 a o koncepcii 
čiernomorskej regionálnej politiky3, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 3. decembra 2008 s 
názvom Východné partnerstvo (KOM(2008)0823),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa 
uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,

– so zreteľom na akčné plány ESP prijaté s Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom a na 
európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI), ktorý je úzko spojený s implementáciou 
akčných plánov ESP,

– so zreteľom na správy o pokroku ESP, pokiaľ ide o Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko, 
ktoré prijala Komisia  23. apríla 2009,

– so zreteľom na dokumenty o národnej stratégii z rokov 2007 – 2013 a národné indikatívne 
programy v rámci ENPI, ktoré sú výsledkom dohody s Arménskom, Azerbajdžanom a 
Gruzínskom,

– so zreteľom na preskúmanie programových dokumentov ENPI pre Arménsko, 
Azerbajdžan a Gruzínsko v polovici obdobia,

– so zreteľom na dohody o partnerstve a spolupráci uzavreté s Arménskom, Azerbajdžanom 
a Gruzínskom,

– so zreteľom na príslušné monitorovacie správy parlamentného zhromaždenia Rady 
Európy (PACE),

– so zreteľom na správu medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre konflikt v Gruzínsku 
uverejnenej 30. septembra 2009 (správa Tagliaviniovej),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2010),

A. keďže na zasadnutí Rady pre zahraničné záležitosti, ktoré sa konalo 8. decembra 2009, EÚ 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 282E, 6.11.2008, s. 443.
2 Ú. v. EÚ C 41E, 19.2.2009, s. 53.
3 Ú. v. EÚ C 41E, 19.2.2009, s. 64.
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opätovne potvrdila svoj úmysel podporovať stabilitu, spoluprácu, prosperitu a dobrú 
správu vecí verejných v celom južnom Kaukaze, a to i prostredníctvom programov 
technickej pomoci,

B. keďže v dôsledku vojny v Gruzínsku z augusta 2008, na základe úspešného zásahu EÚ, z 
ktorého vzišla dohoda o prímerí, a na základe veľkej potreby ďalšieho pôsobenia v 
následnosti na uvedený vývoj situácie sa EÚ stala významným bezpečnostným aktérom v 
regióne, dôkazom čoho bolo vyslanie pozorovateľskej misie EÚ, otvorenie programu 
významnej povojnovej pomoci a začatie vyšetrovacej misie o príčinách a priebehu vojny,

C. keďže rok 2009 bol rokom intenzívnejších mierových rozhovorov o Náhornom 
Karabachu, ktoré sprostredkovali spolupredsedovia Minskej skupiny OBSE,

D. keďže podpis protokolov o nadviazaní diplomatických vzťahov o otvorení spoločnej 
hranice a spolupráce medzi Arménskom a Tureckom v októbri 2009 sa javil ako sľubný 
krok, ale k ratifikácii protokolov ešte nedošlo,

E. keďže zaručenie mieru, bezpečnosti a stability v regióne je nevyhnutné pre zlepšenie 
životnej úrovne, dosiahnutie demokratických štandardov a dodržiavanie ľudských práv 
všetkých, ako aj pre maximálne zvýšenie regionálnych a makroregionálnych rozvojových 
príležitostí,

F. keďže Východné partnerstvo vytvára nové možnosti pre prehĺbenie dvojstranných 
vzťahov a zároveň zavádza mnohostrannú spoluprácu,

G. keďže Východné partnerstvo sa zameriava na urýchlenie reforiem, aproximáciu právnych 
predpisov a hospodársku integráciu, opiera sa o podmienenosť, diferenciáciu a spoločnú 
angažovanosť a predpokladá rokovanie o nových dohodách o pridružení, ktoré si budú 
vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu,

H. keďže výzvy, ktoré pre EÚ predstavuje južný Kaukaz, a pôsobenie EÚ v tomto regióne sú 
také, že prevažne reaktívna a neplánovaná politika neprichádza do úvahy a keďže 
uvedením Východného partnerstva do činnosti a nadobudnutím účinnosti Lisabonskej 
zmluvy vzniká vhodná príležitosť na vytvorenie stratégie EÚ,

1. nazdáva sa, že EÚ musí zohrávať aktívnejšiu politickú úlohu a vyvinúť stratégiu, ktorou 
pomôže zmeniť južný Kaukaz na región s trvalo udržateľným mierom, stabilitou a 
prosperitou a plne využije svoj potenciál pri prispievaní k mierovému riešeniu konfliktov 
v regióne tým, že spojí svoje tzv. mäkké prostriedky s pevným prístupom;

Bezpečnostné otázky a mierové riešenie konfliktov

2. zdôrazňuje, status quo každého jedného z konfliktov v regióne je neprijateľné a 
neudržateľné; 

3. poznamenáva, že riadenie a riešenie konfliktov si medziiným vyžaduje uznanie práv a 
legitímnych záujmov všetkých príslušných strán a spoločenstiev, otvorenosť pri 
prehodnotení vnímania uplynulých udalostí, serióznu ochotu prekonať nenávisť a strach, 
byť pripravený upustiť od maximalistických ambícií, záujem o inovatívne prístupy 
vrátane výkonu zvrchovanosti, ako aj pripravenosť robiť skutočné ústupky;
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4. poukazuje na dôležitosť prevencie konfliktov, a to i prostredníctvom dodržiavania práv 
všetkých národných menšín, náboženskej tolerancie a snáh posilniť sociálnu a 
hospodársku súdržnosť;

5. zdôrazňuje, že vonkajší aktéri musia konať pri využití svojej moci a vplyvu zodpovedne, a 
to spôsobom, ktorý budú v plnom súlade s medzinárodným právom vrátane práva v 
oblasti ľudských práv; verí, že sa treba snažiť o zníženie súťaže medzi vonkajšími aktérmi 
pôsobiacimi v regióne, ale nesmie sa to stať za cenu toho, že sa v skutočnosti akceptuje, 
ak si ktorýkoľvek aktér bude nárokovať na „prednostné záujmy“; zastáva názor, že 
zavedenie podmienok pre rešpektovanie zvrchovanosti a územnej celistvosti štátov 
južného Kaukazu je neprijateľné;

Konflikt v Náhornom Karabachu

6. plne podporuje mediáciu spolupredsedov Minskej skupiny, madridské zásady a 
moskovské vyhlásenie; odsudzuje myšlienku vojenského riešenia a vyzýva obe strany, 
aby sa vyhli militantnej rétorike; zároveň vyzýva obe strany, aby v mierových 
rozhovoroch preukázali väčšie ambície a aby upustili od tendencie uprednostňovať status 
quo vytvorený prostredníctvom vojenských výbojov a zavrhnutím rezolúcie 
Bezpečnostnej rady OSN; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podobne prejavilo 
odvahu a politickú vôľu pri prekonávaní zvyšných boľavých miest, ktoré brzdia 
podpísanie dohody;

7. pripomína, že státisíce ľudí, ktorí utiekli zo svojich domovov počas vojny v Náhornom 
Karabachu alebo v súvislosti s ňou, sú naďalej vysídlení a je im odopreté právo na návrat; 
vyzýva všetky zúčastnené strany, aby jednoznačne a bezpodmienečne uznali toto právo a 
potrebu jeho urýchleného uplatnenia; vyzýva arménske a azerbajdžanské orgány a 
predstaviteľov príslušných spoločenstiev, aby prejavili svoje odhodlanie vytvoriť mierové 
vzťahy medzi etnikami prostredníctvom praktických príprav pre návrat vysídlených osôb 
a iných prostriedkov; nazdáva sa, že situáciu osôb vysídlených v rámci štátu by bolo 
potrebné riešiť v súlade s medzinárodnými štandardmi, medziiným so zreteľom na 
nedávne odporúčanie PACE 1877 (2009) s názvom Zabudnutí ľudia Európy: ochrana 
ľudských práv dlhodobo vysídlených osôb;

8. poznamenáva, že z dočasného štatútu Náhorného Karabachu by mohlo vyplynúť dočasné 
uzákonenie jeho de facto orgánov;  nazdáva sa, že tieto orgány by mali medziiným v 
záujme zvýšenia svojej dôveryhodnosti s cieľom ich legalizácie urýchlene upustiť od 
svojho stanoviska, že Náhorný Karabach zahŕňa všetky azerbajdžanské územia, ktoré 
okupuje Arménsko, a že o práve na návrat vysídlených osôb nemožno v súčasnej situácii 
ani diskutovať; vyzýva vládu Arménska, aby v tomto smere uplatnila svoj vplyv, a na 
Radu a Komisiu, aby sa k tejto výzve pridali;

9. zdôrazňuje, že bezpečnosť zaručená všetkým je nevyhnutnou podmienkou pre každé 
urovnanie; uznáva dôležitosť pevných opatrení zameraných na zachovanie mieru;

Zblíženie Arménska a Turecka

10. víta protokoly o vytvorení diplomatických vzťahov, otvorení hraníc a spolupráci; vyzýva 
obe strany, aby sa chopili tejto príležitosti a napravili svoje vzťahy prostredníctvom 
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ratifikácie a implementácie protokolov; nepodporuje zavedenie podmienok pre ratifikáciu, 
ktoré neboli spomenuté v protokoloch, ale poznamenáva, že ak sa budú implementovať, 
budú mať ďalekosiahle, možno celkovo veľmi pozitívne dôsledky pre región, a že ich 
preto nemožno zvažovať izolovane; vyzýva Arménsko i Azerbajdžan, aby zintenzívnili 
svoje úsilie v rozhovoroch o zásadách pre urovnanie konfliktu v Náhornom Karabachu, 
ktoré vedú spolupredsedovia Minskej skupiny;

Konflikty v Gruzínsku

11. víta správa Tagliaviniovej a vyjadruje podporu jej hlavným záverom; podporuje mandát 
pozorovateľskej misia EÚ a jeho vykonávanie časťou, ktorú Rusko a de facto orgány 
odtrhnutých regiónov neblokujú; 

12. vyjadruje vážne znepokojenie nad použitím etnických čistiek, ktoré boli predohrou k 
uznaniu štátov Južného Osetska a Abcházska Ruskom;  s uspokojením poznamenáva, že 
medzinárodné spoločenstvo naďalej jednotne zamieta jednostranné vyhlásenie 
nezávislosti; vyzýva Rusko, aby čestne splnilo svoj záväzok vyplývajúci z dohody o 
prímerí a stiahlo svoje vojská na pozície, na ktorých sa nachádzali pred vypuknutím vojny 
v auguste 2008, a aby prestalo blokovať vstup pozorovateľskej misie EÚ do Južného 
Osetska a Abcházska;

13. zdôrazňuje, že je dôležité ochraňovať bezpečnosť a práva etnických Gruzíncov, ktorí stále 
žijú na odtrhnutých územiach, presadzovať dodržiavanie práva vysídlených osôb na 
návrat za bezpečných a dôstojných podmienok, dosiahnuť, aby de facto hranice nepôsobili 
ako železná opona, a získať pre EÚ a iných medzinárodných aktérov možnosť pomôcť 
ľuďom v oboch regiónoch;  zdôrazňuje potrebu jasnejšie identifikovaných krátkodobých a 
strednodobých cieľov v tejto súvislosti;

Pokrok na ceste k demokratizácii a dodržiavanie ľudských práv a zásady právneho štátu

14. považuje demokratizáciu, dobrú správu vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv a 
základných slobôd, práv menšín a zásad právneho štátu za základné zásady pre mier a 
stabilitu demokratických štátov;

15. zdôrazňuje dôležitosť presadzovania demokratických reforiem a významnú úlohu 
politického dialógu a spolupráce, ktoré sú kľúčom k rozvoju vnútroštátneho konsenzu; 
víta prijatie dôležitých právnych predpisov týkajúcich sa súdnictva v Arménsku a vyzýva 
orgány, aby zabezpečili ich efektívne vykonávanie; víta pokrok dosiahnutý v 
Azerbajdžane v oblasti reformy súdnictva a vyzýva príslušné orgány, aby sa snažili o 
nezávislosť sudcov; víta vyhlásenie gruzínskeho prezidenta na tému „novej vlny 
demokratických reforiem“, vyzýva k tomu, aby boli tieto reformy skutočne prijaté a 
vykonávané, medzi nimi posilnenie parlamentnej kontroly nad výkonnou a rastúcou 
nezávislosťou súdnictva, a nazdáva sa, že treba presadzovať demokratické reformy a 
upevniť demokratické inštitúcie;

16. poukazuje na stále vysoko rozšírenú korupciu v regióne a vyzýva orgány, aby posilnili 
opatrenia zamerané na boj proti nej, pretože ohrozuje hospodársky rast a sociálny a 
hospodársky rozvoj príslušných krajín;
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17. vyzdvihuje dôležitosť slobodných a spravodlivých volieb, ktoré sa majú konať v súlade s 
medzinárodnými záväzkami a normami; poznamenáva, že posledné prezidentské voľby v 
Arménsku vo februári 2008 boli opäť násilné a že stále cítiť odozvu vnútornej krízy, ktorá 
po nich nastala; berie na vedomie, že 23. decembra 2009 sa komunálne voľby v 
Azerbajdžane niesli v mierovom duchu, a očakáva správu o nich od pozorovateľskej 
delegácie Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy; vyzýva gruzínske 
orgány, aby zabezpečili, že komunálne voľby naplánované na 30. mája 2010 sa budú 
konať v súlade s medzinárodnými normami a že v súlade s tým bude pozmenený a 
doplnený volebný zákon, a opätovne potvrdzuje, že je nevyhnutné zabezpečiť priamu 
voľbu starostov; potvrdzuje svoje stanovisko a stanovisko EÚ, že voľby a referendá v 
odtrhnutých regiónoch sú nezákonné; obhajuje politické práva vysídlených osôb;

18. slobodu prejavu považuje za základné právo a zásadu a úlohu médií za rozhodujúcu, je 
pobúrený obmedzením slobody prejavu a nedostatkom plurality médií v krajinách južného 
Kaukazu a vyzýva orgány, aby oboje zabezpečili; je znepokojený útokmi na novinárov v 
Arménsku a predovšetkým doposiaľ trvajúcim väznením opozičného novinára Nikola 
Pashiniana, a to napriek vítanej amnestii z 18. júna 2009, na základe ktorej boli prepustení 
mnohí uväznení opoziční aktivisti; vyjadruje svoje znepokojenie nad zhoršením atmosféry 
v médiách v Azerbajdžane v dôsledku obťažovania a zastrašovania zamestnancov médií a 
vyjadruje poľutovanie nad zadržaním a odsúdením dvoch mládežníckych aktivistov a 
bloggerov Emina Milliho a Adnana Hajizadeho; v súlade s uvedeným žiada ich 
prepustenie na základe odvolávacieho postupu v súlade s medzinárodnými normami a s 
ohľadom na zásady spravodlivého súdneho procesu, ako sa to ustanovuje v článku 6 
Európskeho dohovoru o ľudských právach;

19. zastáva názor, že treba zaručiť slobodu zhromažďovania, pretože je nevyhnutným 
prostriedkom rozvoja živej občianskej spoločnosti; je znepokojený priamymi a 
nepriamymi problémami, ktoré musí prekonávať občianska spoločnosť pri svojom 
zriaďovaní, a je znepokojený prijatím právnych predpisov a praktikami, ktoré by mohli 
nepriamo obmedziť právo na zhromažďovanie, a to i prostredníctvom administratívneho 
obťažovania, akým sú napríklad posilnené kontroly daňových úradov v Arménsku; je 
znepokojený nedostatkom seriózneho prešetrenia udalostí v nadväznosti na prezidentské 
voľby z februára 2008, pri ktorých došlo k zabitiu 10 ľudí a ktoré viedli k vyhláseniu 
výnimočného stavu a obmedzeniu viacerých slobôd a práv; vyzýva orgány v 
Azerbajdžane vrátane miestnych orgánov, aby neobmedzujúcim spôsobom vykonávali 
právne predpisy týkajúce sa slobody zhromažďovania, ktoré spĺňajú väčšinu 
medzinárodných noriem; je znepokojený tým, že zmeny a doplnenia zákona o 
zhromažďovaní a manifestáciách z roku 2009 môžu v Gruzínsku obmedzovať právo na 
zhromažďovanie a znížiť u opozície schopnosť mobilizácie; zdôrazňuje dôležitú úlohu 
občianskej spoločnosti a zmierovacích procesov v regióne;

20. vyzýva krajiny v regióne, aby sa aktívne zúčastnili na práci Parlamentného zhromaždenia 
EÚ – Európska susedská politika (EURONET) a aby využili možnosti, ktoré ponúka v 
oblasti mnohostrannej a dvojstrannej výmeny názorov; v tejto súvislosti poznamenáva, že 
je rozhodujúce zintenzívniť dialóg medzi poslancami parlamentov krajín tohto regiónu;

Hospodárske otázky a sociálny rozvoj
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21. zastáva názor, že širšia spolupráca na regionálnej úrovni a s EÚ v sektoroch, ako napr.  
hospodárstvo, doprava, energetika a životné prostredie, má zásadnú úlohu pre optimálny 
rozvoj samotných sektorov a pre zabezpečenie stability v regióne, ale že táto spolupráca 
by mala zároveň zahŕňať budovanie ľudského kapitálu v celom regióne ako dlhodobej 
investície; víta skutočnosť, že všetky tri krajiny čerpajú výhody všeobecného systému 
preferencií EÚ (GSP), a zároveň poznamenáva, že všetky z nich sú oprávnené pre systém 
GSP+ pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných; poznamenáva, že 
regionálna spolupráca v súdnej a policajnej oblasti a zriadenie integrovaného riadenia 
hraníc sú základným predpokladom pre ďalšie presadzovanie mobility v regióne a vo 
vzťahu k EÚ; 

22. podčiarkuje dôležitosť budovania priaznivej podnikovej atmosféry a rozvoja súkromného 
sektora; chváli Azerbajdžan za svoj pozoruhodný hospodársky rast a proces reforiem, 
vďaka ktorým sa ekonomika stáva lákavejšou pre zahraničných investorov, a dúfa, že 
Azerbajdžan bude v tomto smerom pokračovať a prípadne zavŕši svoje rokovania o vstupe 
do WTO; víta pokrok v presadzovaní reforiem trhového hospodárstva zamerané na 
liberalizáciu trhu v Arménsku a Gruzínsku; poznamenáva však, že hospodársky vývoj v 
Arménsku a Gruzínsku bol ovplyvnený všeobecnou hospodárskou krízou, a víta 
rozhodnutie prijaté koncom roku 2009 o poskytnutí makrofinančnej pomoci obom 
uvedeným krajinám;

23. poznamenáva strategickú geopolitickú polohu južného Kaukazu a jeho rastúci význam 
ako energetického, dopravného a komunikačného koridoru, ktorý spája región Kaspického 
mora a strednú Áziu s Európou;

24. uznáva význam regiónu pre spoluprácu v oblasti energetiky a energetickej bezpečnosti s 
EÚ; berie na vedomie vysokú hodnotu energetických zdrojov Azerbajdžanu a zásadnú 
úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskom rozvoji krajiny; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa zisky pochádzajúce z využívania prírodných zdrojov rozdelili rovnako 
a investovali do rozvoja krajiny ako celku, čo jej umožní poistiť sa proti negatívnym 
dosahom prípadného poklesu v produkcii ropy; víta zámer Azerbajdžanu diverzifikovať 
svoju ekonomiku;

25. zdôrazňuje dôležitosť investícií do obnoviteľných zdrojov energie a toho, aby sa 
zabezpečilo riešenie otázok spojených so životným prostredím; víta zriadenie 
Regionálneho environmentálneho centra pre Kaukaz; považuje plány Azerbajdžanu na 
stanovenie rozvoja alternatívnych zdrojov energie za prioritu vlády za chvályhodné a 
nabáda k sledovaní podobných cieľov; s radosťou berie na vedomie rozhodnutie 
Arménska odstaviť jadrovú elektráreň v Medzamore, ale vyjadruje ľútosť nad tým, že v 
tej istej seizmickej oblasti bude vybudovaná nová jadrová elektráreň; 

26. nazdáva sa, že podpora sociálnej súdržnosti a sociálneho dialógu, investície do vzdelania a 
zdravotníctva a budovanie ľudského kapitálu, zabezpečenie primeraných životných 
štandardov sú nevyhnutné pre vybudovanie živých demokratických spoločností; berie na 
vedomie ako pozitívum, že všetky tri krajiny prijali svoje vlastné programy na zníženie 
chudoby, a povzbudzuje k ich dôkladnému vykonávaniu;

Na ceste k stratégii EÚ
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27. víta Východné partnerstvo a berie na vedomie s ním súvisiace iniciatívy, ktoré boli 
podniknuté, ako aj schôdze, ktoré sa konali; má v úmysle ďalej vyvíjať parlamentný 
rozmer partnerstva; 

28. nazdáva sa, že akčné plány ESP a ich vykonávanie predstavujú hlavný základ pre 
hodnotenie dodržiavania záväzkov v súlade so zásadou podmienenosti, pre hodnotenie 
pokroku v dvojstranných vzťahoch s EÚ a pre prehodnotenie vylepšenia dohôd s 
príslušnými krajinami; zastáva názor, že do tohto procesu by mal byť zapojený Európsky 
parlament; berie na vedomie rozličný pokrok, ktorý jednotlivé tri krajiny dosiahli pri 
vykonávaní príslušných akčných plánov ESP; nazdáva sa, že rokovania o nových 
dohodách o pridružení by mali zohľadňovať túto rozdiel v pokroku a odlišné ciele, ale 
zároveň sa nazdáva, že so zreteľom na regionálnu dimenziu by mal proces rokovania 
postupovať v prípade všetkých troch krajín rovnakým tempom;

29. pripomína, že všetky krajiny južného Kaukazu sú zároveň súčasťou iniciatívy 
Čiernomorská synergia, ktorá by prostredníctvom podnecovania regionálnej spolupráce v 
istých oblastiach mohla zvýšiť vzájomnú dôveru medzi partnermi;

Bezpečnostné otázky a mierové riešenie konfliktov

30. nazdáva sa, že poskytovanie podpory v procesoch riešenia konfliktov je rozhodujúce a že 
EÚ je v dobrej pozícii, pokiaľ ide o podporu budovania, obnovy a nápravy dôvery, a má 
možnosť pomôcť zapojiť postihnuté spoločenstvá; ďalej sa nazdáva, že je podstatné, aby 
sa zachovala vysoká úroveň medzinárodnej pozornosti voči všetkým konfliktom v 
regióne, a tým zabezpečilo ich rýchle riešenie;

31. berie na vedomie súčasnú účasť EÚ v procesoch riešenia konfliktov v regióne a verí, že
nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy sa EÚ zabezpečí poprednejšia úlohu; víta 
prácu pozorovacej misie EÚ v Gruzínsku a vyzýva k vyššiemu pôsobeniu EÚ v snahe 
presvedčiť Rusko a príslušné de facto orgány, aby prestali blokovať vstup pozorovacej 
misie EÚ do Južného Osetska a Abcházska; nazdáva sa, že EÚ má teraz príležitosť zohrať 
významnejšiu úlohu pri riešení konfliktu v Náhornom Karabachu a mohlo by sa tak stať, 
pokiaľ sa zúčastní na rokovaniach prostredníctvom zriadenia mandátu EÚ pre 
francúzskeho spolupredsedu Minskej skupiny, pokiaľ bude pripravená iniciovať programy 
pomoci pri obnove a ak bude podporovať projekty občianskej spoločnosti, ktoré sa 
zameriavajú na podporu zmierenia a kontaktov medzi jednotlivcami v danom regióne;

32. vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby 
zblízka sledovala vývoj situácie v regióne a aby sa aktívne podieľala na procesoch riešenia 
konfliktu; s uznaním hodnotí prácu osobitného predstaviteľa pre južný Kaukaz a vyjadruje 
nádej, že vysoký predstaviteľ zabezpečí kontinuitu a súlad vo svojej činnosti; nabáda 
Radu k tomu, aby zvážila možné použitie nástrojov SBOP s cieľom zintenzívnenia svojej 
účasti v procesoch budovania mieru a riadenia konfliktov; 

33. vyzýva Komisiu, aby poskytla podstatnú finančnú a technickú podporu opatreniam na 
budovanie a podporu dôvery medzi obyvateľstvom krajín a v rámci nich a aby sa 
podieľala na projektoch nápravy a obnovy v regióne, ako napr. zárobkové projekty a 
projekty v oblasti sociálno-ekonomickej integrácie osôb vysídlených v rámci krajiny a 
osôb po návrate, v oblasti nápravy bývania a projekty zamerané na dialóg a 
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sprostredkovanie;

Demokratizácia, ľudské práva a právny štát

34. podporuje financovanie a pomoc, ktorú EÚ regiónu poskytuje s cieľom presadzovať tieto 
zásady a procesy, a nazdáva sa, že táto pomoc EÚ by sa mala poskytovať na základe 
politických podmienok, ako napr. reforma súdnictva a pokrok v demokratizačných 
procesoch; varuje pred zneužívaním konfliktom zo strany vlád na odpútanie záujmu 
medzinárodného spoločenstva od domácich záležitostí;

35. vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že záväzky zahrnuté do balíka politických 
podmienok budú dodržiavané, ako napr. osobitný záväzok gruzínskej vlády, že poskytne 
nový podnet pre demokratické reformy zahrnuté do pomoci EÚ na riešenie situácie po 
konflikte, na ktorej sa Komisia a Gruzínsko dohodli v januári 2009, a že bude 
Európskemu parlamentu poskytovať pravidelne správy o pokroku;

36. víta prácu poradnej skupiny EÚ na vysokej úrovni pre Arménsko; verí, že v rámci 
Východného partnerstva a rokovaní o nových dohodách o pridružení má EÚ príležitosť 
ponúknuť technickú pomoc, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť ponúknuť 
takúto pomoc Azerbajdžanu a Gruzínsku;

37. uznáva možnú úlohu fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva ako priestoru na 
podporu rozvoja skutočnej občianskej spoločnosti a na posilnenie svojej pozície v štátoch 
regiónu a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že fórum získa dostatočnú finančnú a 
technickú podporu; poukazuje na dôležitosť financovania projektov občianskej 
spoločnosti a na úlohu, ktorú delegácie EÚ v danom regióne zohrávajú pri ich výbere, ako 
aj na význam, ktorý tieto projekty môžu mať pre podporu kontaktov na regionálnej 
úrovni;

Hospodárska spolupráca a sociálny rozvoj

38. pripomína, že energetická bezpečnosť je otázkou, ktorá trápi všetkých; naliehavo preto 
žiada EÚ, aby poskytla pevnú podporu projektom v oblasti energetiky v regióne, aby 
posilnila svoju spoluprácu v otázkach energie a aby vyvíjala úsilie smerom k dokončeniu 
plynovodu Nabucco; zároveň vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že projekty v oblasti 
energetiky a dopravy v južnom Kaukaze posilnia vzťahy medzi všetkými troma krajinami 
a nebudú dôvodom pre vylúčenie istých spoločenstiev; opätovne potvrdzuje dôležitosť 
iniciatívy z Baku a jej príslušných podporných programov INOGATE a TRACECA;

39. nazdáva sa, že EÚ by mala naďalej podporovať hospodársky rozvoj, obchod a investície v 
regióne, a verí, že rokovanie o podrobných a komplexných dohodách o voľnom obchode a 
ich ustanovenie  zohráva v tejto súvislosti veľmi dôležitú úlohu; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila možné spôsoby pomoci krajinám v regióne s cieľom pripraviť ich a umožniť im 
rokovať a ďalej vykonávať a dodržiavať záväzky stanovené v budúcich možných 
dohodách o voľnom obchode;

40. opakuje význam kontaktov medzi ľuďmi a mobilitných programov, najmä tých, ktoré sú 
zamerané na mládež; vyzýva Radu a Komisiu, aby postúpili ďalej v zjednodušení 
vízového režimu, a víta zavedenie zjednodušenia vízového režimu a readmisných dohôd s 
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Gruzínskom;

41. opätovne potvrdzuje, že vzhľadom na dôležitosť južného Kaukazu pre EÚ a možnú úlohu, 
ktorú EÚ zohráva v podnecovaní jeho rozvoja a riešení jeho konfliktov, je potrebné, aby 
EÚ vyvinula stratégiu pre tento región; 

42. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska.


