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Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii východnej dimenzie európskej susedskej 
politiky

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike (ESP) 
z 19. januára 2006 o posilnení európskej susedskej politiky z 15. novembra 2007, o 
nástroji európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) zo 6. júla 2006 a o revízii ENPI z 19. 
februára 2009, 

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

– so zreteľom na akčný plán, ktorý bol spoločne prijatý s Arménskom, Azerbajdžanom, 
Gruzínskom a Moldavskom, a so zreteľom na program pridruženia s Ukrajinou; 

– so zreteľom na závery Rady o európskej susedskej politike z 26. júla 2010,

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. mája 2010 o hodnotení európskej susedskej 
politiky1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. decembra 2008 o Východnom partnerstve2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. decembra 2007 o intenzívnej európskej susedskej 
politike3, zo 4. decembra 2006 o posilňovaní európskej susedskej politiky4, z 12. mája 
2004 o európskej politike susedstva ( strategický dokument)5, z 11. marca 2003 o novom 
rámci vzťahov s našimi východnými a južnými susedmi6,

– 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)7,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

                                               
1 KOM(2010) 0207
2 KOM(2008)0823
3 KOM(2007) 0774 v konečnom znení
4 KOM(2006) 0726 v konečnom znení
5 KOM(2004) 0373 v konečnom znení
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A. keďže Lisabonská zmluva vytvorila pre EÚ podmienky na zlepšovanie efektívnosti 
a súladu svojich vzťahov so subjektmi a partnermi, najmä so svojimi susedmi; 

B. keďže v súlade s článkom 8 Zmluvy o Európskej únii Únia rozvíja osobitné vzťahy 
so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý 
je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi 
založenými na spolupráci,

C. keďže od svojho začiatku ESP viedla k posilneniu vzťahov s partnerskými krajinami a
priniesla niektoré hmatateľné výsledky; keďže hlavné úlohy zostávajú a dôraz by sa mal 
teraz klásť na vykonávanie v spojení s jasne definovanými prioritami opatrení, jasnými 
kritériami a diferenciáciou na základe výkonnosti a výsledkov,

D. keďže Východné partnerstvo je zmysluplným politickým rámcom na prehĺbenie vzťahov 
s partnerskými krajinami a medzi partnerskými krajinami navzájom a je založené na 
zásadách spoločnej angažovanosti a zodpovednosti; keďže posilnené vzťahy si vyžadujú 
rozšírené spoločné záväzky a hmatateľný pokrok v oblasti dobrej správe vecí verejných, 

E. keďže EÚ by mala podporovať prístup zdola, čím zlepší podporu občianskej spoločnosti 
a médií, s cieľom podporiť proces demokratizácie, čo je podmienkou dlhodobej stability,

F. keďže nevyriešené konflikty bránia hospodárskemu, sociálnemu a politickému rozvoju, 
ako aj regionálnej spolupráci, stabilite a bezpečnosti, 

G. keďže ENPI prispel k zjednodušeniu financovania európskej susedskej politiky; keďže 
v postupe koncipovania nástroja, ktorý ho nahradí, by sa mali odzrkadliť závery 
strategického preskúmania európskej susedskej politiky, a tento postup by sa mal 
uskutočňovať prostredníctvom rozsiahlych konzultácií, 

Revízia ESP– všeobecné otázky

1. opätovne zdôrazňuje hodnoty, zásady a záväzky, na ktorých stojí ESP, ku ktorým patrí 
demokracia, zásada právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, 
tržné hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a dobrá správa vecí verejných; domnieva sa, 
že ESP je naďalej platným rámcom na posilňovanie našich vzťahov s našimi najbližšími 
partnermi, pokiaľ ide o podporu ich politických, sociálnych a hospodárskych reforiem, 
a zdôrazňuje, že pri koncipovaní a vykonávaní programov a činností je dôležité zachovať 
zásadu spoločnej angažovanosti;

2. zdôrazňuje, že strategické preskúmanie ESP by malo odzrkadľovať rastúce politické 
odhodlanie všetkých partnerov a posilňovať diferenciáciu vychádzajúcu z dosiahnutých 
výsledkov, ktorá sa opiera o jasne vymedzené kritériá;

3. zdôrazňuje, že je potrebné reagovať na zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, 
a využiť ich, a to najmä posilnenú úlohu vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky 
Komisie, zriadenie ESVČ a nové právomoci Európskeho parlamentu, v záujme väčšieho 
súladu zahraničnej politiky EÚ a zvýšenia efektívnosti a legitímnosti jeho vonkajšej 
dimenzie a opatrení;
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ESP – Východ 

4. víta spustenie programu Východného partnerstva ako rámca na rozvoj východnej 
dimenzie ESP, ktorý je zameraný na prehlbovanie a posilňovanie vzťahov medzi EÚ a jej 
východnými susedmi, prostredníctvom podporovania politických združení, hospodárskej 
integrácie a aproximácie právnych predpisov, pričom podporuje politické a sociálno-
hospodárske reformy v partnerských krajinách; vyzýva Radu, Komisiu a ESVČ, aby 
vypracovali jasné kritériá na monitorovanie takýchto reforiem, pričom konštatuje, že 
kritériá by mali zohľadňovať osobitosti každého partnera vrátane ich rozdielnych cieľov 
a potenciálov; 

5. zdôrazňuje, že vyhliadka na pristúpenie, tak ako sa uvádza v článku 49 ZEÚ, predstavuje 
dlhodobú vyhliadku pre naše partnerské krajiny a zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
vyhliadka na členstvo zachovala ako hybná sila na uskutočňovanie reforiem v týchto 
krajinách;

6. opätovne pripomína, že zdieľané základné hodnoty vrátane demokracie, zásady právneho 
štátu, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, nezávislosti súdnictva, boja proti 
korupcie, čo sú základne, z ktorých vychádzajú ESP a Východné partnerstvo, by mali 
zostať hlavným štandardom na skúmanie výkonov našich partnerských krajín; preto 
povzbudzuje Komisiu  a ESVČ, aby ambicióznejšie presadzovali vykonávanie ročných 
akčných programov v tejto oblasti; 

7. konštatuje, že od spustenia ESP v roku 2004 sa dosiahli zmiešané výsledky, pričom 
v niektorých partnerských krajinách došlo k pozitívnemu vývoju v oblasti ľudských práv 
a demokratizácie, zatiaľ čo v iných krajinách došlo k negatívnemu vývoju, a to najmä 
v Bielorusku; 

8. zdôrazňuje, že boj proti korupcii, najmä pokiaľ ide o políciu a súdnictvo, by mal byť 
hlavnou prioritou pre EÚ v oblasti rozvoja jej vzťahov s východnými partnermi, a toto by 
sa malo zohľadniť aj v rámci komplexného programu budovania inštitúcií;  

9. zdôrazňuje, že je dôležité, aby bilaterálne vzťahy EÚ s krajinami Východného partnerstva 
boli doplnené o multilaterálny rozmer, a to prostredníctvom zvýšenia počtu činností 
a iniciatív zahrnutých do tematických platforiem, pričom je potrebné venovať osobitnú 
pozornosť ďalšiemu rozširovaniu aktívneho dialógu s občianskou spoločnosťou; 
konštatuje však, že bilaterálny rozmer má naďalej veľký význam a žiada, aby sa jasnejšie 
a viac diferencovalo v oblastiach, kde sú ambície a záväzky spojené s implementáciou 
a aby sa odmeňoval skutočný pokrok; je pevne presvedčený, že intenzívnejšie väzby 
s partnermi, ktorí majú najlepšie výkony, budú mať pozitívny účinok aj na ostatných, 
a mohla by sa tak rozšíriť multilaterálna spolupráca; 

10. zdôrazňuje, že organizácie občianskej spoločnosti majú významnú úlohu pri podpore 
hodnôt, na ktorých je založená ESP, a to najmä oblasť ľudských práv a demokratizácie, 
a že táto úloha, ako aj ich angažovanosť pri realizácii projektov v rámci ENPI a pri 
monitorovaní uskutočňovania akčných plánov ESP by sa mali naďalej podporovať 
prostredníctvom poskytovania finančnej a inštitucionálnej pomoci, víta aktívnu účasť 
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organizácií občianskej spoločnosti, najmä organizácií z partnerských krajín, na fóre 
občianskej spoločnosti; 

11. zdôrazňuje význam miestnych orgánov pre demokratický vývoj našich partnerských 
krajín a podporuje rozšírenie partnerských programov medzi miestnymi orgánmi EÚ 
a partnerských krajín, ako aj vytvorenie miestneho a regionálneho zhromaždenia krajín 
východnej Európy a južného Kaukazu; 

12. zdôrazňuje význam slobody tlače a nezávislých médií pre rozvoj demokracií a ako 
prostriedku na podporu výmen a komunikácie medzi spoločnosťami v regióne a medzi 
týmito spoločnosťami a EÚ; povzbudzuje EÚ, aby podporila vytváranie a konsolidáciu 
médií vrátane poskytnutia finančných príspevkov, čo je takisto spôsob ako podporiť 
priame komunikačné kanály medzi spoločnosťami; 

13. pripomína svoje stanovisko, že dohody o pridružení sú dôležitým nástrojom na 
stimulovanie reforiem a mali by zahŕňať konkrétne podmienky, časové plány a kritériá 
plnenia a mal by ich sprevádzať pravidelný proces monitorovania s cieľom účinne 
prehlbovať bilaterálne vzťahy s EÚ uceleným spôsobom a rozšíriť súčinnosť medzi 
všetkými zložkami takýchto dohôd, napr. politickými, hospodárskymi, sociálnymi 
a kultúrnymi zložkami a dodržiavaním ľudských práv; víta skutočnosť, že sa v roku 2011 
začali prípravne činnosti na realizáciu komplexného programu budovania inštitúcií; 
zdôrazňuje, že so zreteľom na ambiciózny charakter dohôd o pridružení a ich kľúčový 
význam pre budúcnosť Východného partnerstva by EÚ mala podporovať tieto krajiny 
prostredníctvom technickej a finančnej pomoci, v záujme toho, aby boli schopné plniť 
záväzky týkajúce sa vykonávania týchto dohôd; 

14. víta prácu poradnej skupiny EÚ na vysokej úrovni v Arménsku, ako aj skutočnosť, 
že začala pôsobiť v Moldavsku; vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie 
a Komisiu, aby rokovali o možnosti ponúknuť takúto pomoc aj ostatným východným 
partnerom; 

15. domnieva sa, že zvýšená hospodárska integrácia je hybnou silou reforiem a faktorom 
zmien; domnieva sa, že vyhliadka na vytvorenie rozsiahlych a komplexných zón voľného 
obchodu s EÚ, potom ako boli splnené potrebné podmienky, je jednou z kľúčových 
faktorov príťažlivosti Východného partnerstva pre partnerské krajiny a silným stimulom 
na uskutočnenie reforiem; 

16. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať mobilitu občanov a riadiť migračné toky, najmä 
prostredníctvom zjednodušenia vízového režimu a readmisných dohôd, ktorých 
dlhodobým cieľom je postupné zrušenie vízovej povinnosti v prípade splnenia 
príslušných podmienok; podporuje uzatváranie bilaterálnych dohôd, ktoré zahŕňajú 
aktualizáciu vnútroštátnych právnych predpisov o migrácií v krajinách ESP; zdôrazňuje, 
že je potrebné zabezpečiť, aby vykonávanie takýchto dohôd a politík, najmä 
poskytovanie azylu, bolo v plnej miere v súlade s medzinárodnými povinnosťami 
a záväzkami a normami EÚ, najmä pokiaľ ide o oblasť ľudských práv;  

17. naliehavo žiada Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť mobilite študentov, 
akademických a výskumných pracovníkov a obchodníkov a aby zabezpečila dostatočné 
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zdroje a posilnila a rozšírila súčasné štipendijné programy; víta vytvorenie partnerstiev 
v oblasti migrácie s Moldavskom a Gruzínskom a podporuje uzatvorenie takýchto 
partnerstiev s ostatnými východnými partnermi ako súčasť komplexného prístupu EÚ 
k oblasti migrácie; 

18. zdôrazňuje význam odvetvovej spolupráce vzhľadom na narastajúcu vzájomnú závislosť, 
najmä v oblastiach, ako sú energetická bezpečnosť, životné prostredie a zmena klímy, 
vzdelávanie, informačné technológie, výskum, doprava, sociálny rozvoj a začlenenie, 
zamestnanosť, politiky na vytváranie pracovných miest a spolupráca v zdravotníctve; 
zdôrazňuje, že rozšírená odvetvová spolupráca by mohla podporiť súčinnosť medzi 
vnútornými politikami EÚ a ESP; v tejto súvislosti sa domnieva, že by bolo potrebné 
povzbudiť viaceré partnerské krajiny, aby uzatvorili protokoly s EÚ týkajúce sa účasti na 
programoch a ich zastúpení v agentúrach Spoločenstva; 

19. pripomína, že ENPI je veľmi dôležitý nástroj financovania ESP, zdôrazňuje však potrebu 
poskytnúť väčšiu mieru flexibility a zodpovednosti v súvislosti s krízami a zabezpečiť 
cielenejšiu pomoc zameranú najmä na občiansku spoločnosť a miestne úrovne a zaručiť 
pritom uplatňovanie postupu zdola nahor; zdôrazňuje dôležitosť monitorovania, riadenia 
a vykonávania rôznych programov v rámci ENPI; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby pri 
nadchádzajúcej príprave nového nástroja viedli včas konzultácie s Parlamentom 
a so zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti;

20. zdôrazňuje význam zachovania primeraných úrovní financovania a považuje za 
povzbudivú zlepšujúcu sa koordináciu práce medzinárodných finančných inštitúcií 
a ostatných darcov v snahe zlepšiť účinnosť a vytvárať súčinnosť; zdôrazňuje, že EÚ by 
takisto mala prispieť k lepšiemu využívaniu súčasných zdrojov partnerskými krajinami, 
tak že sa bude viac zameriavať na praktickú spoluprácu, aby inštitúcie týchto krajín boli 
viac schopné vykonávať reformy a plniť záväzky vyplývajúce z jednotlivých dohôd 
uzatvorených s EÚ; 

21. domnieva sa, že rozpočtová podpora je užitočným nástrojom, ktorý môže poskytnúť 
skutočné stimuly, ale mala by sa spájať s plnením určitých podmienok vrátane 
vykonávania rozpočtového riadenia a kontroly postupov v prijímajúcich krajinách, nízkej 
úrovne korupcie a schopnosti využívať takúto podporu transparentným, účinným 
a zodpovedným spôsobom; 

22. konštatuje nárast angažovanosti EÚ v otázkach bezpečnosti vo východných susedných 
krajinách v dôsledku zriadenia pomocnej hraničnej misie EÚ v Moldavsku (EUBAM) 
a monitorovacej misie EÚ v Gruzínsku (EUMM); vyzýva vysokú predstaviteľku 
Únie/podpredsedníčku Komisie a ESVČ, aby posilnili svoju angažovanosť pri riešení 
zdĺhavých konfliktov prostredníctvom aktívnejšej účasti v štruktúrach na riešenie 
pretrvávajúcich konfliktov a ad hoc konfliktov, najmä v OBSE, a prostredníctvom 
opatrení a programov na vytváranie dôvery vrátane nových misií a zváženia 
pragmatických iniciatív, ako sú neformálne kontakty so spoločnosťami a lídrami 
na odtrhnutých územiach; zdôrazňuje význam posilnenia zásady dobrých susedských 
vzťahov prostredníctvom ESP, Východného partnerstva a rokovaní o uzatvorení dohôd 
o pridružení; domnieva sa, že osobitní zástupcovia EÚ musia naďalej plniť dôležitú 
úlohu, najmä tam, kde ich mandát má regionálny rozmer; 
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Úloha Európskeho parlamentu

23. zdôrazňuje kľúčový význam Európskeho parlamentu pri podpore politických diskusií 
a jeho úlohu pri posilňovaní slobody a demokracie medzi našimi susednými partnermi; 
zdôrazňuje svoj záväzok zlepšiť súčinnosť pri svojej práci prostredníctvom jednotlivých 
parlamentných orgánov, posilniť svoje vzťahy s občianskou spoločnosťou a zlepšiť 
účinnosť činností svojich orgánov vrátane lepšieho využívania svojich delegácií 
v medziparlamentných orgánoch; 

24. naliehavo žiada zriadiť Parlamentné zhromaždenie EÚ a východných susedných krajín 
(EURONEST), pričom zdôrazňuje úlohu Parlamentu pri prehlbovaní 
demokracie, posilňovaní demokratických inštitúcií a jeho význam pri rozširovaní 
rozmeru partnerstva; 

25. zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu vo všetkých etapách a oblastiach rozvoja ESP 
pri vymedzení strategických volieb a kontrole vykonávania ESP a pripomína, že je 
odhodlaný pokračovať vo výkone svojho práva na parlamentnú kontrolu pri vykonávaní 
ESP, ale aj prostredníctvom pravidelných diskusií s Komisiou o uplatňovaní ENPI; 
vyjadruje však poľutovanie nad obmedzeným prístupom k dokumentom a nedostatočným 
konzultovaním o príslušných programových dokumentoch, a preto tiež žiada, aby bolo 
Parlamentu udelené právo prístupu k mandátom všetkých medzinárodných dohôd, o 
ktorých sa rokuje s partnerskými krajinami ESP, v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, v ktorom sa uvádza, že Parlament musí byť ihneď a v plnom rozsahu 
informovaný vo všetkých etapách konania;

*
*     *

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej 
predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie a ESVČ, Výboru regiónov, vládam a národným 
parlamentom krajín ESP, OBSE a Rade Európy.


