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Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o európskej susedskej politike, ktoré Rada prijala

20. júna 2011.
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PRÍLOHA

Závery Rady o európskej susedskej politike

1. Rada víta uverejnenie spoločného oznámenia o novej reakcii na meniace sa susedstvo 

z 25. mája 2011 a vyjadruje poďakovanie vysokej predstaviteľke a Komisii, že ním reagovali 

na výzvu Rady z 26. júla 2010 začať úvahy o budúcom vykonávaní ESP. Rada tiež víta 

konzultácie, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s týmto spoločným oznámením.

2. Nový prístup EÚ sa bude zakladať na vzájomnej zodpovednosti a spoločnom záväzku voči 

univerzálnym hodnotám, ktorými sú sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv, 

základné slobody a právny štát. Partnerstvo medzi EÚ a jej jednotlivými susedmi bude 

zodpovedať ich potrebám, kapacitám a reformným cieľom. Bude sa opierať o spoločnú 

zodpovednosť a individuálny prístup. Takéto partnerstvo môže viesť krajiny, ktoré sú ochotné 

a schopné napredovať, k užšiemu politickému pridruženiu a postupnej hospodárskej integrácii 

na vnútornom trhu EÚ. Akčné plány a podobné dokumenty sa budú efektívnejšie využívať 

prostredníctvom zamerania pozornosti na obmedzený počet priorít s jasnejším vymedzením 

postupnosti krokov, začlenením jasnejších cieľov a presnejších referenčných hodnôt a budú sa 

realizovať pod tesnejším politickým vedením. To partnerom pomôže pri prioritizácii reforiem 

a umožní lepšie prepojenie politických cieľov a plánovania pomoci. 
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3. Rada súhlasí, že je potrebné poskytnúť výraznejšiu podporu partnerom pri budovaní pevnej 

a udržateľnej demokracie, podporiť inkluzívny hospodársky rozvoj a posilniť východný aj 

južný rozmer ESP, a to predovšetkým v oblastiach demokracie, ľudských práv a právneho 

štátu. Zdôrazňuje, že intenzívnejšia politická spolupráca, užšia hospodárska integrácia 

a výraznejšia podpora zo strany EÚ budú závisieť od pokroku pri realizácii reforiem. Budú sa 

prispôsobovať potrebám partnerov, ktorí chcú realizovať reformy a efektívne spolupracovať 

s EÚ vo všetkých relevantných oblastiach, a bude možné ich prehodnotiť, ak sa reformy 

neuskutočnia. Tieto zásady by sa mali rovnako uplatňovať na všetkých partnerov ESP. Rada 

vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby vypracovali vhodné mechanizmy a nástroje, 

ktoré pomôžu uvedené ciele dosiahnuť. 

4. Rada víta dôraz, ktorý sa v spoločnom oznámení kladie na partnerstvo so spoločnosťami. 

Vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby predložili konkrétne návrhy na podporu 

občianskej spoločnosti vrátane Európskej nadácie na podporu demokracie a nástroja 

občianskej spoločnosti s cieľom vytvoriť nové prostriedky EÚ na podporu rozvoja 

a fungovania pevnej a udržateľnej demokracie v susedných krajinách, ktoré budú v plnej 

súdržnosti s existujúcimi nástrojmi a štruktúrami. 
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5. Rada uznáva hospodárske prínosy posilneného obchodu s tovarom a službami, potenciál 

zvýšených investičných tokov a dôležitosť postupnej hospodárskej integrácie na vnútornom 

trhu EÚ a podporuje myšlienku, aby EÚ naďalej sledovala cieľ dosiahnuť takúto integráciu 

prostredníctvom rozsiahlych a komplexných zón voľného obchodu (DCFTA) s partnermi 

v rámci ESP, ako sa navrhuje v spoločnom oznámení, hneď ako sa na to splnia podmienky. 

Začatie rokovaní o DCFTA si vyžaduje členstvo v WTO a dôkladnú prípravu založenú na 

kľúčových odporúčaniach. Rada očakáva rýchly pokrok v prebiehajúcich rokovaniach 

o DCFTA s Ukrajinou a konštatuje, že niektorí ďalší východní partneri dosiahli značný 

pokrok smerom k splneniu kľúčových odporúčaní. Víta skutočnosť, že sa dnes prijali 

smernice na rokovania o DCFTA s Moldavskou republikou. Pokiaľ ide o južné Stredozemie, 

Rada podporuje iniciatívy zamerané na zintenzívnenie obchodu a investičných vzťahov 

s partnermi zapojenými do demokratických a hospodárskych reforiem. Rada na tento účel 

vyzýva Komisiu, aby predložila odporúčania na smernice na rokovania o DCFTA 

s vybranými partnermi z južného Stredozemia. Rada súhlasí, že v kontexte prebiehajúcich 

alebo budúcich rokovaní sa EÚ bude usilovať zvýšiť príležitosti na prístup na trh, podľa 

potreby aj rozšírením obchodných koncesií, zohľadňujúc pritom konkrétnu situáciu každej 

partnerskej krajiny. 

6. Dobre riadená mobilita má kľúčový význam pre vzájomné porozumenie, obchodné prepojenia 

a hospodársky rast v EÚ aj v partnerských krajinách. Rada pripomína vyhlásenie Európskej 

rady z 11. marca 2011 a závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 9. júna 2011 

a vyzýva Komisiu, aby vyvíjala a zintenzívnila úsilie v tejto oblasti spoločne s partnermi na 

základe globálneho prístupu k migrácii. EÚ pripraví začiatok rokovaní o partnerstvách 

v oblasti mobility s prvou skupinou štátov, ktorú tvoria Maroko, Tunisko a Egypt, ako to 

navrhuje Komisia vo svojom oznámení z 25. mája 2011. EÚ sa bude usilovať v plnom 

rozsahu využiť potenciál vízového kódexu EÚ pre cestujúcich bona fide medzi EÚ a všetkými 

partnermi. V súlade so závermi Rady SVV z 9. a 10. júna bude EÚ uvažovať o individuálnom 

uzatvorení dohôd o readmisii a zjednodušení vízového režimu s južnými partnermi, pričom

angažovanosť EÚ bude okrem iného závisieť aj od účinnej spolupráce v boji proti nelegálnej 

migrácii vrátane oblasti readmisie a riadenia hraníc. 
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Pripomínajúc svoje závery o Východnom partnerstve z 25. októbra 2010 sa EÚ bude snažiť 

uzavrieť rokovania o partnerstve v oblasti mobility s Arménskom a taktiež začať rokovania 

o dohodách o zjednodušení vízového režimu a readmisii s Bieloruskom na prospech všetkých 

obyvateľov, ako aj s Arménskom a Azerbajdžanom. Rada víta skutočnosť, že platnosť 

nadobudli dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii s Gruzínskom. Rada víta 

predloženie správ o pokroku týkajúcich sa akčných plánov liberalizácie vízového režimu pre 

Ukrajinu a Moldavsko, ktoré by mohli slúžiť ako vzory aj pre ostatných východných 

partnerov pri zohľadnení osobitostí a pokroku každej z krajín, a to v súlade s pražským 

vyhlásením a následnými závermi Rady.

7. Rada vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby realizovali návrhy z oznámenia 

týkajúceho sa odvetvovej spolupráce v úzkej spolupráci s ďalšími iniciatívami v rámci 

susedstva. EÚ bude taktiež umožňovať partnerským krajinám zúčastňovať sa na programoch 

EÚ a zapájať sa činnosti jej agentúr.

8. O podstatnom zvýšení finančnej podpory až do výšky 1,242 miliardy EUR na riešenie 
naliehavých potrieb a reakciu na nové výzvy a prebiehajúcu transformáciu v rámci susedstva 
sa rozhodne v súlade s bežným rozpočtovým postupom a bez toho, aby bol dotknutý najmä 
viacročný finančný rámec. Rada očakáva zodpovedajúci návrh Komisie rozpočtovému 
orgánu. Takéto zdroje by sa mali prideľovať pri plnom zohľadnení potrieb partnerských 
krajín, ich pripravenosti zapojiť sa do reforiem a ich pokroku smerom k pevnej a udržateľnej 
demokracii, ako sa vymedzuje v predmetnom oznámení. Rada žiada Komisiu, aby spoločne
s EIB zvážila možnosti posilnenia operácií rizikového kapitálu v susedstve, a to 
s prihliadnutím na riadne finančné hospodárenie. Rada tiež zdôrazňuje potrebu prehodnotiť 
priority pri existujúcich zdrojoch a opätovne potvrdzuje svoju podporu zvýšenia objemu 
úverov z EIB. Rada opätovne potvrdzuje aj svoju podporu rozšíreniu operačnej pôsobnosti 
EBRD na južných partnerov, ktorí realizujú prechod k demokracii, a apeluje na významných 
darcov a medzinárodné finančné inštitúcie, aby prispeli k tomuto úsiliu.
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9. V kontexte rozšíreného prístupu k ESP Rada so záujmom očakáva návrh Komisie na zriadenie 
nového nástroja európskeho susedstva v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného 
rámca, pričom tento nástroj bude založený na zjednodušenom programovaní, bude viac 
vychádzať z príslušnej politiky a umožní zvýšenú diferenciáciu na základe prístupu „viac za 
viac“ vrátane flexibility, ktorou sa umožní lepšia adresnosť zdrojov v súlade s výsledkami 
reforiem a potrebami, a bude sa v ňom odrážať nová úroveň ambícií predmetnej politiky. 
Nový nástroj bude taktiež podporovať regionálnu spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu na 
vonkajšej hranici EÚ, pričom z tohto hľadiska Rada zdôrazňuje aj dôležitosť pružných 
mechanizmov na účinné vykonávanie. Rada sa k týmto otázkam vráti v kontexte rokovaní 
o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci.

10. Rada so záujmom očakáva samit Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční 29. až 
30. septembra 2011 vo Varšave, s cieľom posilniť vzťahy medzi EÚ a východnými partnermi. 
Východné partnerstvo sa snaží o urýchlenie politického pridruženia a hospodárskej integrácie, 
ako sa ustanovuje v spoločnom vyhlásení pražského samitu Východného partnerstva zo 
7. mája 2009, a to na základe spoločných zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských 
práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu. K týmto hodnotám sa hlásia všetky členské 
štáty Európskej únie. Rada uznáva európske ambície a európsku voľbu niektorých partnerov.
Rada taktiež vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby navrhli plán budúcej realizácie 
Východného partnerstva, ktorý bude vychádzať zo záverov samitu, v ktorom sa zohľadní 
ďalšia realizácia hlavných iniciatív a konkrétnych projektov a ktorý bude obsahovať návrhy 
spôsobov zlepšovania regionálnej spolupráce.

11. Rada zdôrazňuje význam Únie pre Stredozemie, ktorá dopĺňa bilaterálne vzťahy medzi EÚ 

a jej partnerskými krajinami a mala by sa posilniť, aby mohla prostredníctvom konkrétnych 

projektov organizovať účinnú regionálnu spoluprácu orientovanú na výsledky. Rada víta 

vymenovanie Youssefa Amraniho za generálneho tajomníka sekretariátu Únie pre 

Stredozemie. Rada opätovne zdôrazňuje svoju podporu sekretariátu Únie pre Stredozemie, 

ktorý by mal fungovať ako katalyzátor zapájajúci štáty, EIB, medzinárodné finančné inštitúcie 

a súkromný sektor spoločne do konkrétnych, strategicky dôležitých projektov, ktorých cieľom 

je podporovať vytváranie pracovných miest, inováciu a rast v celom regióne.
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12. ENP sa bude musieť vysporiadať s novými výzvami v rámci južného susedstva. Prechod 

môže byť dlhý a ťažký, napriek tomu Rada zdôrazňuje pevné odhodlanie EÚ a členských 

štátov podieľať sa na konkrétnom úsilí vlád, ktoré sa skutočne zapájajú do politických 

a hospodárskych reforiem, ako aj na konkrétnom úsilí občianskych spoločností a toto úsilie 

podporovať. V tejto súvislosti Rada nabáda vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby 

zabezpečili, že sa v prebiehajúcom vykonávaní oznámenia o partnerstve pre demokraciu 

a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím z 8. marca v súlade s príslušnými závermi 

Európskej rady zohľadní nový prístup stanovený v novej reakcii na meniace sa susedstvo. 

Rada víta vytvorenie osobitnej skupiny pre južné Stredozemie vysokou predstaviteľkou; táto 

skupina zvýši úsilie EÚ o presadzovanie jednotnej medzinárodnej podpory posilňovaniu 

demokracie v rámci inkluzívneho hospodárskeho rozvoja v oblasti Stredozemia. Víta aj návrh 

vysokej predstaviteľky na vymenovanie OZEÚ pre oblasť južného Stredozemia a zdôrazňuje, 

že tento OZEÚ by mal začať pracovať čo najskôr. Rada víta partnerstvo z Deauville 

a podporu skupiny G8 krajinám, ktoré prechádzajú k demokracii.

13. Rada nabáda vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby využili príležitosti, ktoré poskytuje 

Lisabonská zmluva, na posilnenie zapojenia EÚ do riešenia dlhodobých konfliktov, pričom 

zohľadnia jestvujúce možnosti, a aby sa spoločne snažili o zvýšenie regionálnej bezpečnosti 

v našom susedstve prostredníctvom spoločného využívania spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky a iných nástrojov EÚ. Vyzýva partnerské krajiny, aby zvýšili úsilie 

na riešenie konfliktov a čo najlepšie využívanie podpory zo strany EÚ.

14. Rada súhlasí, že členské štáty by mali dopĺňať a posilňovať podporu EÚ v kontexte Európskej 

susedskej politiky s národnými programami podpory, a zároveň zabezpečovať úzku 

koordináciu. Taktiež nabáda Európsku komisiu, aby zintenzívnila koordináciu s inými 

darcami a medzinárodnými finančnými inštitúciami.

15. Rada so záujmom očakáva vykonávanie novej reakcie na meniace sa susedstvo a vyzýva 

vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby o ňom v roku 2012 podali správu.

_______________


