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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o revízii európskej susedskej politiky
(2011/2157(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločné oznámenia Komisie a vysokej predstaviteľky Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. mája 2011 na tému Nová reakcia 
na meniace sa susedstvo (KOM(2011)0303) a z 8. marca 2011 na tému Partnerstvo 
pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím (KOM(2011)0200),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2003 na tému Rozšírená Európa –
susedstvo: nový rámec vzťahov s našimi východnými a južnými susedmi 
(KOM(2003)0104), z 12. mája 2004 na tému Európska politika susedstva ( strategický 
dokument) (KOM(2004)0373), zo 4. decembra 2006 na tému Posilnenie európskej 
susedskej politiky (KOM(2006)0726), z 5. decembra 2007 na tému Intenzívna európska 
susedská politika (KOM(2007)0774), z 3. decembra 2008 na tému Východné partnerstvo 
(KOM(2008)0823), z 20. mája 2008 na tému Barcelonský proces: Únia pre Stredozemie 
(KOM(2008)0319) a z 12. mája 2010 na tému Hodnotenie európskej susedskej politiky 
(KOM(2010)0207),

– so zreteľom na vývoj európskej susedskej politiky (ESP) od roku 2004, najmä na správy 
Komisie o dosiahnutom pokroku v jej vykonávaní,

– so zreteľom na akčné plány prijaté spoločne s Egyptom, Izraelom, Jordánskom, 
Libanonom, Marokom, Palestínskou samosprávou a Tuniskom a s Arménskom, 
Azerbajdžanom, Gruzínskom a Moldavskom a na program spolupráce s Ukrajinou,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci týkajúce sa ESP z 26. júla 2010 a 20. júna 
2011,

– so zreteľom na závery zo zasadnutia ministrov zahraničných vecí krajín Východného 
partnerstva, ktoré sa konalo 13. decembra 2010,

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

– so zreteľom na vyhlásenie z Barcelony prijaté na euro-stredozemskej konferencii 
ministrov zahraničných vecí 27. a 28. novembra 1995, ktorým sa ustanovilo euro-
stredozemské partnerstvo,

– so zreteľom na schválenie Barcelonského procesu: Únie pre Stredozemie na zasadnutí 
Európskej rady v Bruseli, ktoré sa konalo 13. a 14. marca 2008,

– so zreteľom na vyhlásenie zo samitu o Stredozemí, ktorý sa konal 13. júla 2008 v Paríži,

– so zreteľom na závery Asociačnej rady EÚ – Maroko z 13. októbra 2008, na základe 
ktorých bol Maroku udelený posilnený štatút,
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– so zreteľom na závery Asociačnej rady EÚ – Jordánsko z 26. októbra 2010, na základe 
ktorých bol Jordánsku udelený posilnený štatút,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 
2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho 
susedstva a partnerstva (ENPI)1,

– so zreteľom na osobitnú správu európskeho Dvora audítorov č. 13/2010 s názvom Začal 
sa nový nástroj európskeho susedstva a partnerstva úspešne uplatňovať na južnom 
Kaukaze (v Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku) a dosahuje výsledky?,

– so zreteľom na svoje uznesenia o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky 
a o revízii južnej dimenzie európskej susedskej politiky (B7-0198/2011 a B7-0199/2011),

– so zreteľom na svoje uznesenia z 19. januára 2006 o európskej susedskej politike (ESP)2, 
z 15. novembra 2007 o posilňovaní európskej susedskej politiky3, zo 6. júla 2006 
o nástroji európskeho susedstva a partnerstva (ENPI)4, z 5. júna 2008 o výročnej správe 
Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)5, z 19. februára 2009 o revízii nástroja 
európskej susedskej politiky a politiky partnerstva 6, z 19. februára 2009 o barcelonskom 
procese: Únii pre Stredozemie7, zo 17. januára 2008 o koncepcii čiernomorskej 
regionálnej politiky8, z 20. januára 2011 o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora9, 
z 20. mája 2010 o Únii pre Stredozemie10, z 20. mája 2010 o potrebe stratégie EÚ 
pre Zakaukazsko11, z 9. septembra 2010 o stave rieky Jordán s osobitným zreteľom na 
oblasť dolného toku rieky Jordán12, z 3. februára 2011 o situácii v Tunisku13, zo 17. 
februára 2011 o situácii v Egypte14, z 10. marca 2011 o južnom susedstve a najmä o Líbyi 
a zo 7. júla 2011 o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom 
svete a v severnej Afrike,

– so zreteľom na odporúčania výborov Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie 
prijaté na jej siedmej plenárnej schôdzi, ktorá sa konala 3. a 4. marca 2011 v Ríme,

– so zreteľom na odsek 41 uznesenia z 15. novembra 2007 o posilnení európskej susedskej 
politiky, v ktorom sa navrhuje zriadiť parlamentné zhromaždenie EÚ a východných 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 287 E, 19.1.2006, s. 312.
3 Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 443.
4 Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 760.
5 Ú. v. EÚ C 285 E, 26.11.2009, s. 11.
6 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 83.
7 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 76.
8 Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
9 Prijaté texty, P7_TA(2011)0025.
10 Prijaté texty, P7_TA(2010)0192.
11 Prijaté texty, P7_TA(2010)0193.
12 Prijaté texty, P7_TA(2010)0314.
13 Prijaté texty, P7_TA(2011)0038.
14 Prijaté texty, P7_TA(2011)0064.
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susedných krajín (EURONEST),

– so zreteľom na články 8 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2011),

A. keďže dodržiavanie a presadzovanie demokracie a ľudských práv – najmä práva žien – , 
spravodlivosti a zásad právneho štátu, základných slobôd – vrátane slobody prejavu, 
svedomia, náboženstva, združovania a médií – , posilnenie bezpečnosti, demokratickej 
stability, prosperity, spravodlivé rozdelenie príjmov, bohatstva a príležitostí, boj proti 
korupcii a presadzovanie dobrej správy vecí verejných sú základné zásady a ciele EÚ, 
ktoré musia predstavovať spoločné hodnoty tvoriace jadro revízie ESP,

B. keďže je v najvyššom záujme EÚ, aby pri podpore prechodov k demokracii bola 
ekonomicky ambiciózna a politicky cieľavedomá,

C. keďže posilnenie vzťahov vyžaduje jednoznačné a osvedčené odhodlanie uskutočniť 
reformu s cieľom dosiahnuť hmatateľný pokrok v plnení vopred stanovených kritérií,

D. keďže EÚ by si na splnenie svojich ambícií mala zabezpečiť flexibilné a riadne 
financované nástroje,

1. s veľkým potešením víta spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému Nová reakcia na meniace sa 
susedstvo a prístup v ňom prezentovaný, najmä pokiaľ ide o zásady vzájomnej 
zodpovednosti a spoločné odhodlanie dodržiavať univerzálne hodnoty, ako sú ľudské 
práva, demokracia a právny štát, ako aj podmienenosť a individuálny prístup k 
partnerským krajinám;

2. trvá na tom, že pri diferenciácii založenej na výkonnosti a dosiahnutých výsledkoch by sa 
malo vychádzať z jasne vymedzených kritérií a hodnotiteľných porovnávacích 
ukazovateľov;

Pevne zakorenená demokracia a partnerstvo so spoločnosťami

3. hoci sa EÚ nesnaží predpísať model alebo šablónový postup na politické reformy, 
zdôrazňuje, že ESP sa zakladá na spoločných hodnotách a oddanosti demokracii, 
právnemu štátu, dodržiavaniu ľudských práv a dobrej správe vecí verejných;

4. víta návrh na zriadenie Európskej nadácie na podporu demokracie, ktorý je včasnou 
reakciou na volanie po demokracii v susedných krajinách; zdôrazňuje, že táto nadácia by 
sa mala zakladať na zásadách transparentnosti a flexibility a mala by dopĺňať už 
existujúce nástroje EÚ a príkladnú prácu európskych politických či nepolitických nadácií, 
ktoré existujú už mnoho rokov; zdôrazňuje, že jej pôsobnosť a organizácia by sa mali 
jednoznačne vymedziť a že jej vnútorné usporiadanie a postupy by mali byť nenáročné 
a jednoduché; požaduje zriadenie skutočne politického riadiaceho výboru za účasti 
Európskeho parlamentu, ktorý by mal byť zapojený aj do kontrolných mechanizmov ex 
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post;

5. zdôrazňuje význam budovania partnerstva so spoločnosťami a v tejto súvislosti berie 
na vedomie návrh na podporu nástroja občianskej spoločnosti (CSF) ako spôsobu 
na efektívnejšie a účinnejšie využívanie prostriedkov vo vzťahu k občianskej spoločnosti;

6. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby poskytli jasnú metodiku a podrobné porovnávacie kritériá 
na posúdenie výsledkov v oblasti demokracie v týchto krajinách a pravidelne predkladali 
dostatočne podrobné správy, ktoré by mali byť základom pri prideľovaní finančných 
prostriedkov v rámci nového prístupu založeného na výkonnosti v zmysle „viac za viac“; 
žiada, aby boli tieto správy predkladané každoročne jeho Výboru pre zahraničné veci; trvá 
na tom, že je potrebné systematicky zapájať organizácie občianskej spoločnosti 
do všetkých fáz procesu preskúmania;

7. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby poskytli viac informácií o tom, ako sa má uplatňovať 
zásada vzájomnej zodpovednosti;

8. domnieva sa, že by sa mala priebežne monitorovať situácia v oblasti ľudských práv a že
ročné hodnotenie situácie by sa mohlo zahŕňať do prílohy výročnej správy o pokroku 
v každej partnerskej krajine so zreteľným mechanizmom na prehodnotenie a postupné 
obmedzenie dvojstrannej spolupráce v prípade, že sa potvrdí porušovanie ľudských práv;

Udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj

9. zdôrazňuje, že udržateľná demokracia, fungujúce inštitúcie zbavené byrokracie a právny 
štát nielen podporujú politickú stabilitu a sociálnu starostlivosť, ale tiež stimulujú 
hospodársky rast tým, že zlepšujú podnikateľské prostredie a priťahujú investície, čo 
umožňuje vznik malých a stredných podnikov a posilňuje obchod a cestovný ruch, a to 
všetko vedie k vytváraniu nových pracovných miest a nových príležitostí;

10. zdôrazňuje, že na zlepšenie situácie v krajinách, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú 
v závažnej sociálno-hospodárskej kríze, by sa mali urýchlene prijať okamžité opatrenia, 
ako je spolufinancovanie už určených hlavných či pilotných projektov alebo iných 
konkrétnych ekonomických projektov strategického významu, ktoré je možné v praxi 
rýchlo realizovať;

11. rozhodne podporuje presadzovanie subregionálnej spolupráce a zdôrazňuje, že je dôležité 
rozvíjať dvojstrannú a viacstrannú hospodársku spoluprácu medzi partnerskými krajinami, 
ktorá by bola pre občanov hmatateľným prínosom a zlepšila by politickú klímu v regióne;

Dohody o pridružení

12. zdôrazňuje, že rokovania o dohodách o pridružení sú príležitosťou na presadzovanie 
reformy; zdôrazňuje, že všetky zložky by mali byť prepojené, aby EÚ prehlbovala svoje 
vzťahy holistickým a súdržným spôsobom; verí, že by preto mali zahŕňať špecifické 
podmienky, harmonogramy a porovnateľné ukazovatele výkonnosti, ktoré by sa mali 
pravidelne monitorovať;

13. konštatuje, že na obchod by sa mala uplatňovať diferenciácia, žiada partnerské krajiny 
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ESP, aby sa usilovali o vytvorenie podmienok, ktoré umožnia vytvorenie rozsiahlych 
a komplexných zón voľného obchodu, a vyzýva EÚ, aby im pomohla v ich reformnom
úsilí, a teda otvorila svoj vnútorný trh; zdôrazňuje, že EÚ by tiež mala posúdiť politické, 
sociálne a environmentálne podmienky v každej krajine s ohľadom na ich účasť v budúcej 
rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu;

14. víta odkaz na článok 49 Zmluvy o EÚ a vyjadruje presvedčenie, že všetky partnerské 
krajiny Východného partnerstva majú legitímne právo usilovať o členstvo v EÚ; 
domnieva sa, že uzavretie dohôd o pridružení nevylučuje túto perspektívu, ale naopak 
môže byť dôležitým krokom k ďalšej európskej integrácii;

15. opätovne potvrdzuje, že pokiaľ ide o južné partnerstvo, cieľ by mal byť obojstranne 
výhodný a jeho súčasťou by mali byť ambiciózne obchodné dohody, ktoré môžu viesť 
k rozsiahlym a komplexným zónam voľného obchodu, čo bude určite prvým krokom 
k veľkému tzv. euro-stredozemskému hospodárskemu priestoru, ktorý tiež prispeje 
k riešeniu hospodárskych problémov našich susedných partnerských krajín na juhu;

Odvetvová spolupráca

16. zdôrazňuje, že EÚ by mala podporovať súčinnosť medzi európskymi vonkajšími 
a vnútornými politikami, najmä prostredníctvom aproximácie právnych predpisov 
zameraných na tvorbu pracovných miest, zmierňovanie chudoby, energetickú 
a environmentálnu bezpečnosť a zlepšenie sociálnej ochrany;

17. konštatuje, že by sa mal posilniť regionálny a cezhraničný rozmer odvetvovej spolupráce;

18. zdôrazňuje významnú úlohu miestnych orgánov v demokratickom vývoji našich 
partnerských krajín; vyzýva preto Komisiu na posilnenie a zvýšenie počtu programov 
s miestnymi orgánmi v EÚ a partnerských krajinách prostredníctvom nástroja TAIEX1

a partnerských programov;

Mobilita

19. pripomína, že EÚ by mala zlepšiť riadenie migrácie a zabezpečiť lepšie podmienky 
legálnym migrantom na ich usadenie v EÚ; domnieva sa, že je potrebné, aby EÚ 
podporovala legálnu migráciu pracovnej sily uzatváraním partnerstiev v oblasti mobility;

20. zdôrazňuje, že je dôležité venovať osobitnú pozornosť mladšej generácii; zdôrazňuje, že 
EÚ by mala posilniť spoluprácu v oblasti vzdelávania, okamžite rozšíriť štipendijné 
programy a zvýšiť ich počet a mobilitu študentov podporovaním výmen na univerzitách 
a stredných školách a verejno-súkromných partnerstiev v oblasti výskumu; zdôrazňuje 
veľkú potrebu štruktúrovanej informačnej politiky voči občanom krajín, ktoré sú 
partnermi v rámci ESP, pokiaľ ide o možnosť zúčastňovať sa na programoch EÚ;

21. domnieva sa, že EÚ by mala pokročiť vo svojej práci na uľahčovaní udeľovania víz 
a readmisných dohôd, aby sa prechádzalo k bezvízovému režimu hneď, ako sú splnené 
všetky podmienky; zdôrazňuje, že ustanovenia o azyle musia byť plne v súlade 

                                               
1 Nástroj pre technickú pomoc a výmenu informácií.
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s medzinárodnými povinnosťami, záväzkami a normami EÚ, najmä v oblasti ľudských 
práv;

Regionálny rozmer

22. domnieva sa, že mnohostranný rozmer Východného partnerstva by sa mal ďalej 
posilňovať a rozvíjať, vrátane Fóra občianskej spoločnosti; víta návrh na strategickejšie 
využívanie mnohostranného rámca s cieľom presadzovať dvojstranné vzťahy medzi 
partnermi a očakáva konkrétne opatrenia zamerané na zavedenie tohto návrhu do praxe;

23. pripomína význam spolufinancovania konkrétnych a hmatateľných regionálnych 
projektov, ktoré prispievajú k spoločnému procesu rozvoja a integrácie; v tejto súvislosti 
víta príležitosť na posilnenie vzájomného dopĺňania dvojstranných politík na jednej strane 
a regionálnych politík na strane druhej s cieľom účinnejšie plniť ciele euro-stredozemskej 
spolupráce, ktorú ponúklo zriadenie Únie pre Stredozemie;

EÚ a riešenie konfliktov

24. pripomína, že EÚ by sa mala viac zapájať a zohrávať aktívnejšiu a konštruktívnejšiu 
úlohu pri riešení regionálnych konfliktov vypracovaním ďalších opatrení na budovanie 
dôvery, pričom by mala zvážiť nové pragmatické a inovačné prístupy, začatie verejných 
komunikačných stratégií, podporu občianskej kultúry a dialógu medzi komunitami 
a posilnenie dobrých susedských vzťahov;

25. trvá na tom, že je potrebné zachovať regionálny prístup a víta rozhodnutie vymenovať 
osobitného zástupcu EÚ pre Zakaukazsko, rovnako ako pre región južného Stredozemia 
a tiež pracovnú skupinu pre južné Stredozemie;

26. víta prácu, ktorú medzinárodné organizácie, najmä agentúry OSN, vykonávajú na mieste 
počas konfliktov a po ich skončení a pri podpore trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých 
susedných krajinách, predovšetkým dlhodobé odhodlanie Agentúry OSN pre pomoc 
a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) vo vzťahu 
k palestínskym utečencom;

Parlamentný rozmer

27. zdôrazňuje, že Európsky parlament zohráva prostredníctvom svojich parlamentných 
delegácií a delegácií pri parlamentných zhromaždeniach významnú úlohu pri posilňovaní 
politického dialógu a podpore plnohodnotných slobôd, demokratických reforiem 
a právneho štátu v susediacich partnerských krajinách, a podčiarkuje, že tieto kontakty by 
mohli byť tiež spôsobom, ako zhodnotiť plnenie nadchádzajúce kritérií;

28. zdôrazňuje, že mnohostranné parlamentné zhromaždenia, ako napríklad EURONEST 
a Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie, sú rozhodujúcimi činiteľmi 
pri budovaní dôvery a súdržnosti medzi EÚ a partnerskými krajinami a medzi samotnými 
partnerskými krajinami, a preto významne prispievajú k plneniu cieľov Východného 
partnerstva a Únie pre Stredozemie; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby pridružených členov 
EURONEST-u čo najviac spájali s mnohostrannými štruktúrami a platformami 
Východného partnerstva; trvá na tom, že Parlamentné zhromaždenie Únie 
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pre Stredozemie treba uznať za legitímny parlamentný orgán Únie pre Stredozemie; 
zdôrazňuje, že plne rozvinutý sekretariát povedie k väčšej súdržnosti činnosti 
Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie a k súladu s programami ESP 
plánovanými pre južný regionálny rozmer;

Financovanie

29. víta návrh na nový nástroj európskeho susedstva a zvýšenie finančných prostriedkov 
na ESP, ako sa požadovalo v predchádzajúcich uzneseniach; domnieva sa, že finančné 
prostriedky by sa mali prideľovať flexibilne a mali by postačovať pre oba regióny, a to 
uplatnením prístupu, ktorý sa zakladá na výkonnosti, a nie na geografických hľadiskách; 
poznamenáva, že väčšia flexibilita a zjednodušenie by sa mali rešpektovať právo 
na demokratickú kontrolu a mal by ich sprevádzať väčší dohľad nad výdavkami;

30. zdôrazňuje, že financovanie európskej susedskej politiky by nemalo byť ovplyvnené 
súčasnou krízou štátneho dlhu;

31. domnieva sa, že o nástroji občianskej spoločnosti by sa dalo uvažovať ako 
o neoddeliteľnej súčasti nástroja európskeho susedstva; navrhuje, aby sa zvážila 
myšlienka presmerovania správy finančných prostriedkov nástroja európskeho susedstva, 
ak štáty nesplnia podmienky na financovanie z dôvodu neuspokojivých výsledkov;

32. zdôrazňuje, že pri prideľovaní prostriedkov by sa malo vychádzať z obmedzeného počtu 
jasne vymedzených priorít a mali by sa zohľadňovať potreby partnerských krajín, pričom 
jeho základom by mali byť jednoznačné podmienky; zdôrazňuje, že rozpočtová podpora 
by sa mala využívať len v prípade, ak existujú záruky riadneho hospodárenia s rozpočtom, 
a že na lepšie odzrkadlenie priorít by sa malo využívať celé spektrum dostupných 
nástrojov;

33. zdôrazňuje, že je potrebný dôsledný prístup v oblasti pomoci, ktorú susedným krajinám 
poskytuje každý jeden členský štát EÚ a EÚ v rámci ESP; podporuje každý mechanizmus, 
ktorý by pomohol koordinovať a zefektívniť činnosť rôznych darcov EÚ v krajinách ESP, 
a to bez zbytočného zvyšovania byrokracie;

34. trvá na tom, že Rada by mala prijať legislatívny návrh na zmenu článku 23 nariadenia 
o nástroji európskeho susedstva a partnerstva, ktorý Komisia predložila v máji 2008 
a Parlament schválil 8. júla 2008, čo by umožnilo opätovne investovať finančné 
prostriedky vrátené po predchádzajúcich operáciách; pripomína, že toto opatrenie sa už 
považuje za dohodnuté a je zohľadnené v návrhu financovania revízie ESP v rozpočte 
na obdobie rokov 2011 – 2013;

35. víta prácu Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) 
a zdôrazňuje význam a potrebu väčšej súčinnosti s ostatnými medzinárodnými finančnými 
inštitúciami, ktoré tiež pôsobia v týchto krajinách; podporuje zmenu stanov EBOR tak, 
aby aj partnerské krajiny južného susedstva mali nárok na jej pomoc;

*
* *
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36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej 
predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku/ podpredsedníčke Komisie, 
Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a krajín 
ESP a generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie.


