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Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii južnej dimenzie európskej susedskej 
politiky

Európsky parlament,

– 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 akčné plány prijaté s Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, 
Marokom, Palestínskou samosprávou a Tuniskom,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2003 s názvom Rozšírená Európa –
Susedstvo: nový rámec vzťahov s našimi východnými a južnými susedmi1, z 12. mája 
2004 o európskej politike susedstva ( strategický dokument)2, zo 4. decembra 2006 
o posilnení európskej susedskej politiky3, z 5. decembra 2007 o intenzívnej európskej 
susedskej politike4 a z 12. mája 2010 o hodnotení európskej susedskej politiky5,

 so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o európskej susedskej politike z 26. júla 
2010,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 19. januára 2006 o európskej susedskej 
politike, z 15. novembra 2007 o posilňovaní európskej susedskej politiky, z 19. februára 
2009 o Barcelonskom procese: Únia pre Stredozemie, z 20. mája 2010 o Únii pre 
Stredozemie, zo 6. júla 2006 o nástroji európskeho susedstva a partnerstva a z 19. februára 
2009 o revízii nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstva,

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

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

 so zreteľom na schválenie zásad pre Barcelonský proces: Únia pre Stredozemie na 
zasadnutí Európskej rady v Bruseli, ktoré sa konalo 13. a 14. marca 2008,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2008 s názvom Barcelonský proces: Únia 
pre Stredozemie6,

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

                                               
1 COM(2003)0104 v konečnom znení.
2 KOM(2004)0373 v konečnom znení.
3 KOM(2006)0726 v konečnom znení.
4 KOM(2007)0774 v konečnom znení.
5 KOM(2010)0207.
6 KOM(2008)0319.
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 so zreteľom na vyhlásenia predsedníctva Parlamentného zhromaždenia Únie pre 
Stredozemie zo zasadnutí v Paríži (12. júla 2008), Káhire (20. novembra 2009), Rabate 
(22. januára 2010), Palerme (18. júna 2010) a Ríme (12. novembra 2010),

 so zreteľom na odporúčania výborov Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie 
prijaté na šiestej plenárnej schôdzi, ktorá sa konala 13. a 14. marca 2010 v Ammáne,

– 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 partnerstva1,

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

A. keďže hlavnými cieľmi európskej susedskej politiky (ESP) sú konsolidácia bezpečnosti, 
demokratickej stability a prosperity, podpora dobrej správy vecí verejných a rešpektovanie 
základných slobôd a ľudských práv,

B. keďže od svojho začiatku v roku 2004 ESP viedla k posilneniu vzťahov s partnerskými 
krajinami a priniesla niektoré hmatateľné prínosy; keďže hlavné úlohy zostávajú a dôraz 
by sa mal teraz klásť na vykonávanie spojené s jasne definovanými prioritami opatrení, 
jasnými kritériami a diferenciáciou na základe výkonnosti a výsledkov,

C. keďže Lisabonská zmluva utvorila podmienky na zlepšovanie efektívnosti a súladu politík 
a fungovania EÚ, a to najmä vo sfére vonkajších vzťahov, zriadením Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ) a postu vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie,

D. 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,

E. keďže nevyriešené konflikty sú prekážkou napĺňania cieľov ESP a bránia hospodárskemu, 
sociálnemu a politickému rozvoju a regionálnej spolupráci, stabilite a bezpečnosti,

F. keďže EÚ by mala podporovať prístup zdola, čím zlepší podporu občianskej spoločnosti a 
procesu demokratizácie, čo je podmienkou dlhodobej stability,

G. keďže dodržiavanie ľudských práv, zásad demokracie a právneho štátu, ako aj odpor voči 
trestu smrti sú základnými zásadami EÚ a keďže Parlament sa rozhodne zasadzuje o 
zrušenie trestu smrti, 

H. keďže regionálny kontext, v rámci ktorého sa profiluje Únia pre Stredozemie, sa 
vyznačuje územnými konfliktmi, politickými krízami a rastúcim sociálnym napätím, ktoré 
spomaľujú fungovanie inštitúcií Únie pre Stredozemie, ako aj začínanie veľkých 
regionálnych integračných projektov, ako ich vymedzili hlavy štátov a vlád na parížskom 
samite v júli 2008,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2066, s. 1.
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I. keďže účinky hospodárskej a finančnej krízy sa pridali k jestvujúcim naliehavým úlohám 
v politickej, hospodárskej a sociálnej oblasti v južných partnerských krajinách ESP;

J. keďže demografické trendy poukazujú na to, že v nasledujúcich dvadsiatich rokoch bude 
počet obyvateľov v členských štátoch EÚ stabilizovaný, obyvateľstvo však bude čoraz 
viac starnúť, južné krajiny ESP zaznamenajú vzrast počtu obyvateľov, najmä nárast počtu 
osôb v produktívnom veku; keďže hospodársky rast a tvorba pracovných miest v týchto 
krajinách nemusia byť schopné držať krok s očakávaným rastom populácie najmä preto, 
že niektoré krajiny zaznamenávajú veľmi vysokú úroveň nezamestnanosti už teraz a 
dokonca ešte vyššiu mieru nezamestnanosti mladých, 

K. keďže nástroj ESP sa podieľal na zjednodušovaní financovania ESP; keďže v postupe 
koncipovania nástroja, ktorý ho nahradí, by sa mali odzrkadliť závery strategickej revízie 
ESP, a tento postup by sa mal uskutočňovať prostredníctvom konzultácie so všetkými 
zúčastnenými stranami,

Revízia ESP – všeobecné otázky

1. opätovne zdôrazňuje hodnoty, zásady a záväzky, na ktorých spočíva ESP a ku ktorým 
patrí demokracia, zásada právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a základných 
slobôd, dobrá správa vecí verejných, tržné hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj, a tiež 
skutočnosť, že ESP naďalej zostáva platným rámcom prehlbovania a posilňovania 
vzťahov s našimi najbližšími partnermi na podporu ich politických, sociálnych a 
hospodárskych reforiem; zdôrazňuje, že pri koncipovaní a vykonávaní programov ESP je 
potrebné zachovať zásadu spoločnej zodpovednosti;

2. zdôrazňuje, že strategická revízia ESP by mala odzrkadľovať rastúce odhodlanie všetkých 
partnerov a posilňovať diferenciáciu vychádzajúcu z dosiahnutých výsledkov, ktorá sa 
opiera o jasne vymedzené kritériá; 

3. zdôrazňuje, že je potrebné oceniť a využiť zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, a to 
najmä posilnenú úlohu vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie, zriadenie ESVČ a 
nové právomoci Európskeho parlamentu, v záujme jednotnejšej zahraničnej politiky EÚ a 
zvýšenia efektívnosti a legitímnosti jej vonkajšej dimenzie a aktivít;

Južná dimenzia

4. konštatuje, že niektorým partnerským krajinám bol už priznaný posilnený štatút alebo sa o 
ňom teraz rokuje; zdôrazňuje dôležitosť transparentnejšieho a jednotnejšieho prístupu k 
takejto diferenciácii a stanovenia jasných kritérií, ktoré je potrebné splniť na získanie 
posilneného štatútu;

5. odsudzuje skutočnosť, že s Európskym parlamentom sa nekonzultuje v žiadnej etape 
udeľovania posilneného štatútu partnerským krajinám ani pri vypracúvaní akčného plánu 
ESP; vyzýva Radu a ESVČ, aby Európsky parlament zapojili do procesu rozhodovania o 
posilnenom štatúte vrátane kritérií, ktoré treba splniť, ako aj do postupu stanovovania 
priorít a usmernení vrátane akčných plánov ;

6. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby sa aktívne angažovala v 
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riešení konfliktu v regióne, čím sa zabezpečí aktívna úloha EÚ ako činiteľa, nielen ako 
platiteľa, a zabráni sa, aby tieto konflikty blokovali rozvoj ESP, jej regionálnu dimenziu a 
mnohostrannú spoluprácu, akú predstavuje Únia pre Stredozemie; 

7. je hlboko znepokojený neustálym odsúvaním sine die druhého samitu hláv štátov a vlád 
Únie pre Stredozemie, čo vysiela negatívny signál ľuďom a inštitúciám regiónu; 
pripomína, že politické napätie a regionálne konflikty v oblasti Stredozemia by nemali 
znižovať šance na konkrétny pokrok v oblasti odvetvovej a mnohostrannej spolupráce a že 
práve uskutočňovaním veľkých integračných projektov a otvoreného politického dialógu 
môže Únia pre Stredozemie prispievať k budovaniu klímy dôvery, ktorá je predpokladom 
pre dosahovanie cieľov spoločnej politiky v oblasti súdnictva a bezpečnosti v duchu 
solidarity a mieru;

8. žiada o vyvinutie konkrétneho úsilia s cieľom uskutočniť dohodnuté rokovania týkajúce sa 
rozsiahlych a komplexných zón voľného obchodu, ktorých cieľom by malo byť 
vytvorenie euro-stredozemskej zóny voľného obchodu odzrkadľujúcej sociálno-
ekonomickú realitu každej partnerskej krajiny; podporuje tiež rozvoj bilaterálnej a 
mnohostrannej hospodárskej spolupráce juh –juh, ktorá by viedla k skutočným prínosom 
pre občanov a zlepšila by politickú klímu v regióne; 

9. je presvedčený, že posilnená subregionálna spolupráca členských štátov a krajín ESP so 
špecifickými spoločnými záujmami by mohla priniesť pozitívnu dynamiku do celej 
stredomorskej oblasti; nabáda členské štáty, aby preskúmali potenciál, ktorý poskytuje 
variabilná geometria ako model spolupráce, a zdôrazňuje, že ESP by mala v budúcnosti 
uľahčovať a podporovať tento prístup najmä prostredníctvom regionálneho financovania;

10. v súvislosti s mobilitou podporuje uľahčovanie vízových postupov pre južné krajiny ESP, 
najmä pre študentov, výskumníkov a podnikateľov, a požaduje, aby sa readmisné dohody 
s partnerskými krajinami týkali len nelegálnych prisťahovalcov, čo by vylučovalo tých, 
ktorí sa sami označujú za žiadateľov o azyl, utečencov alebo osoby vyžadujúce ochranu, a 
pripomína, že zásada nenavracania sa vzťahuje na všetky osoby, ktorým hrozí trest smrti, 
neľudské zaobchádzanie a mučenie;

11. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, ESVČ a Komisiu, aby sa v 
rámci svojich kontaktov s južnými krajinami ESP sústredili na politické priority EÚ, ako 
sú zrušenie trestu smrti, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, najmä slobody 
združovania a slobody tlače a médií; 

12. konštatuje, že zmluvné vzťahy so všetkými krajinami ESP zahŕňajú ustanovenia o konaní 
pravidelného fóra na riešenie otázok ľudských práv na technickej úrovni formou 
podvýborov o ľudských právach; žiada ESVČ, aby v plnom rozsahu využívala jestvujúce 
podvýbory a pri všetkých rokovaniach na ne vyvíjala tlak s cieľom zvýšiť ich účinnosť a 
orientáciu na dosahovanie výsledkov;

13. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, ESVČ a Komisiu, aby 
posilňovali úlohu organizácií občianskej spoločnosti pri monitorovaní politiky a 
programovaní a realizácii pomoci prostredníctvom nástroja určeného na budovanie 
kapacít; 
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14. zdôrazňuje význam štruktúrovanej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu s cieľom podporiť vzájomné uznávanie kvalifikácií a vzdelávacích systémov, a 
to najmä v záujme zvyšovania mobility študentov, výskumníkov a profesorov, ktorú 
podporia opatrenia na boj proti „odlivu mozgov“; v tejto súvislosti víta pomoc pre 
vysokoškolské vzdelávanie v rámci programu Tempus, výmeny realizované v rámci akcie 
2 programu ERASMUS Mundus, ako aj zriadenie Európsko-stredozemskej univerzity 
(EMUNI);

15. tvrdí, že je dôležité zbližovať investície, odbornú prípravu, výskum a inovácie a pritom 
venovať osobitnú pozornosť príprave zameranej na potreby trhu s cieľom vyrovnať sa so 
sociálno-hospodárskymi problémami v regióne;

16. je presvedčený, že trvalo udržateľný rozvoj by mal byť všeobecnou zásadou, ktorá sa 
uplatní pri revízii ESP a zameria sa najmä na zlepšovanie ochrany životného prostredia, 
rozvoj širokého potenciálu v oblasti obnoviteľných energií a podporu politík a projektov v 
prospech lepšieho využívania nedostatkových zdrojov vody; 

17. zdôrazňuje vysoký potenciál spolupráce v oblasti energií a zdrojov obnoviteľnej energie, 
ako sú veterná a solárna energia a energia z morských vĺn; podporuje koordinované 
vykonávanie stredozemného solárneho plánu a odvetvových iniciatív, ako aj prijatie euro-
stredozemskej stratégie v oblasti energetickej efektívnosti; zdôrazňuje význam podpory 
trans-euro-stredozemských prepojení v oblasti dodávok elektrickej energie, plynu a ropy s 
cieľom zvýšiť bezpečnosť dodávok energie;

18. pripomína dôležitosť poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, prispôsobovania sa zmene 
klímy, prístupu k zdrojom vody a ich racionálneho využívania a energetiky; odporúča, aby 
sa spolupráca v poľnohospodárstve stala prioritou ESP na podporu euro-stredozemného 
plánu pre poľnohospodárstvo;

19. pripomína význam nástroja európskeho susedstva a partnerstva ako nástroja financovania 
ESP; zdôrazňuje však potrebu poskytnúť väčšiu mieru flexibility 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 nástroja európskeho susedstva a partnerstva;
vyzýva Komisiu a ESVČ, aby pri nadchádzajúcej príprave nového nástroja viedli včas 
konzultácie s Parlamentom a so zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti;

20. žiada Radu, aby prijala legislatívny návrh na zmenu a doplnenie článku 23 nariadenia o 
nástroji európskeho susedstva a partnerstva, ktorý Komisia predložila v máji 2008 a 
Európsky parlament prijal 8. júla 2008, čo by umožnilo opätovné investovanie 
prostriedkov získaných späť z minulých operácií a EÚ by to poskytlo veľmi potrebný 
nástroj na zmiernenie následkov súčasnej finančnej krízy na reálne hospodárstvo 
susedného regiónu a najmä južných oblastí;

21. zdôrazňuje potrebu zvýšiť objem prostriedkov vyhradených v budúcom finančnom 
výhľade EÚ na roky 2014 – 2020 pre južnú dimenziu ESP s cieľom zabezpečiť, aby 
financovanie bolo v zhode s politickými ambíciami, a zaviesť posilnený štatút bez toho, 
aby to vplývalo na ďalšie priority ESP; 
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22. víta prácu, ktorá sa vykonala prostredníctvom nástroja EIB-FEMIP, ale zdôrazňuje 
potrebu zabezpečiť súčinnosť s ostatnými medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktoré 
sú tiež aktívne v regióne;

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, a to 
najmä prostredníctvom medziparlamentných delegácií a Parlamentného zhromaždenia 
Únie pre Stredozemie;

24. zdôrazňuje, že pri vykonávaní ESP je odhodlaný pokračovať vo výkone svojho práva na 
parlamentnú kontrolu, ale aj prostredníctvom diskusií s Komisiou o uplatňovaní nástroja 
európskeho susedstva a partnerstva; víta rozsiahle konzultácie s Komisiou a ESVČ o 
revízii ESP a verí, že Komisia a ESVČ zaručia uskutočňovanie konzultácií aj pri príprave 
príslušných dokumentov, napríklad akčných plánov ESP; ďalej 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;

*
* *

25. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, vysokej 
predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, Komisii, ESVČ a vládam a parlamentom 
členských štátov a krajín ESP.


