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Európska 
susedská 
politika a aktivity 
Slovenskej 
republiky

Dobré vzťahy so 
susedmi sú na 
nezaplatenie. 
Niektoré štáty 
Európskej únie 
(ako napr. 
Taliansko, Grécko, 
ale i Slovensko) 
susedia so 
štátmi, ktoré nie 
sú členmi tohto 
integračného 
zoskupenia. 
Keď idete na 
nákup na Ukrajinu 
– musíte prejsť cez 
hraničnú kontrolu, 
kým  na ceste do 
Viedne nemusíte 
stáť na hranici a 
nikto nežiada vaše 
pasy. Európska 
únia sa snaží 
mať dobré vzťahy 
s krajinami vo 
svojom susedstve 
z mnohých 
dôvodov. 
Aké iniciatívy EÚ 
vyvíja?
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Európska únia má svoje tzv. vonkajšie hranice – čiže hra-
nice členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré nie sú 
členmi. Väčšina týchto štátov sa nachádza na východ alebo 
na juh od nás. Ako už bolo spomínané, mať dobré vzťahy 
so susedmi je veľmi dôležité a toto si uvedomuje aj Európ-
ska únia. Z tohto dôvodu v roku 2004 vytvorila Európska 
únia tzv. Európsku susedskú politiku. Hlavným cieľom tej-
to politiky je približovanie Európskej únie a  jej susedov. 
Krajinám v susedstve je tak ponúknutá bližšia spolupráca 
– čo však neznamená, že sa stali členmi Európskej únie.   

Základné hodnoty, na ktorých Európska susedská 
politika bola postavená, sú demokracia, právny štát 
a rešpektovanie ľudských práv – tak, aby bola zaru-
čená prosperita, stabilita a bezpečnosť. Tieto hodnoty 
sú základné piliere aj pre Európsku úniu. V roku 2011 
po Arabskej jari bola Európska susedská politika re-
formovaná a do istej miery sa upravili je ciele: stabi-
lizácia daného regiónu v  politickom, ekonomickom 
a bezpečnostnom rozmere. Rovnako sa táto politika 
stala viac šitou na mieru pre jednotlivé krajiny. Nie 
všetky krajiny do budúcna uvažovali o možnom člen-
stve v Európskej únii, alebo potrebovali pomôcť s po-
litickou stabilizáciou. 

Medzi krajiny, ktoré Európska únia zaraďuje do Európ-
skej susedskej politiky, patrí na juhu Alžírsko, Maroko, 
Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Palestína, Sýria 
a Tunisko. Na východ od Európskej únie sú to Armén-
sko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko 

Je potrebné rozlišovať medzi 
kandidátskou krajinou 
a krajinou v partnerstve v rámci 
Európskej susedskej politiky.
Kandidátska krajina – je štát, 
ktorý po splnení konkrétnych  
podmienok sa stane súčasťou 
Európskej únie.
Partnerská krajina ENP je štát, 
ktorý s Európskou úniou len 
spolupracuje v konkrétnych 
oblastiach, ale bez riadneho 
členstva v Európskej únii.

Obr. č. 40
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Arabská jar bola revolučná 
vlna, ktorá prebiehala 
v severnej Afrike a na Blízkom 
východe od roku 2010 
s cieľom demokratizácie 
spoločnosti. 

a Ukrajina. Rusko neparticipuje na Európskej susedskej 
politike. Má špeciálnu status v  rámci tzv. EÚ-ruských 
spoločných oblastí. (Pozri mapu č. 1)

Prvý komplexný projekt na juhu predstavuje Únia pre 
Stredomorie (niekedy nazývaná Barcelonský proces) 
a na východe je to projekt Východného partnerstva. 

Mapa č. 4: Štáty Európskej susedskej politiky.

Slepá mapa
Označ a 
pomenuj 
na mapy 
všetky štáty 
európskej 
susedskej 
politiky. 
Ktoré štáty 
sú kan-
didátske?

Členské krajiny EÚ

Kandidátske krajiny EÚ

Východné partnerstvo 

Únia pre Stredomorie 
(okrem Líbye)

Mauritánia

Rusko
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Nástroje Európskej 
susedskej politiky

Európska susedská politika poskytuje susedom 
privilegovaný vzťah budovaný na základe spo-
ločného záväzku voči spoločným hodnotám. 
Základom Európskej susedskej politiky je poli-
tická spolupráca, hlbšia ekonomická integrácia, 
väčšia možnosť mobility a  sprostredkovanie 
osobných kontaktov. Primárnym nástrojom tejto 
politiky sú bilaterálne (čiže dvojstranné) akčné 
plány. Akčný plán je dohoda uzavretá medzi Eu-
rópskou úniou a partnerskou krajinou, v rámci 
ktorej sa defi nujú programy politických a eko-
nomických reforiem s krátkodobými, strednodo-
bými a dlhodobými prioritami. Akčný plán pred-
stavuje sprievodcu prioritami a  spoluprácou 
ako takou. Európska susedská politika následne 
rozvíja spoluprácu a uzatvára tzv. asociačné dohody. 

Ďalším dôležitým elementom spolupráce je podpora 
a  rozvoj úlohy občianskej spoločnosti a  jej aktérov. 
Ide najmä o  podporu lokálnych organizácií, ktoré sa 
zameriavajú na rozvoj občianskej spoločnosti a jej pre-
pojenie na miestne politické autority. Konkrétnym prí-
kladom nástrojov na podporu občianskej spoločnosti 
je Nástroj pre demokraciu a ľudské práva.

 

Východné partnerstvo 
Východné partnerstvo je iniciatívou Európskej únie 
na podporu dobrých susedských vzťahov s  krajinami 
v  post-sovietskom priestore, ktorá bola spustená 

v Prahe 7. mája 2009. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorus-
ko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina sú súčasťami tejto 
iniciatívy (pozri Mapa č. 2). Východné partnerstvo pred-
stavuje platformu, v rámci ktorej tieto krajiny negociujú 
(vyjednávajú) obchodné a ekonomické stratégie, dohody 
o pohybe tovaru a osôb. Východné partnerstvo bolo vy-
tvorené z iniciatívy Poľska a v kooperácii so Švédskom. 
Prvé stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Vý-
chodného partnerstva sa konalo v roku 2009 v Bruseli. 

Východné partnerstvo funguje na dvoch typoch spo-
lupráce – bilaterálnej (dvojstrannej medzi Európskou 
úniou a danou krajinou) a multilaterálnej (medzi tromi 
a viac krajinami). Bilaterálna spolupráca je zameraná na 
podporu ekonomických, sociálnych a ekonomických re-
foriem s partnerskou krajinou, tak aby bola zabezpečená 
politická asociácia a hlbšia ekonomická spolupráca s Eu-
rópskou úniou (napr. vytvorenie zóny voľného obchodu3), 
podpora sektorovej (napr. v oblasti dopravy) spolupráce 
a možnosť bezvízového styku. Pri multilaterálnej spolu-
práci hovoríme o platformách na vymieňanie skúseností 
v  oblastiach spoločného záujmu – ekonomická integ-
rácia a rast, energetická bezpečnosť a doprava. V rámci 
multilaterálnej spolupráce podporuje Európska politika 
susedstva aj regionálnu spoluprácu medzi krajinami Vý-
chodného partnerstva napríklad v  oblasti energeticky, 
ochrany hraníc, krízový manažment. 

Najvýznamnejšie vzťahy zo všetkých krajín Východného 
partnerstva má Európska únia s Ukrajinou. Geografi cky 
a  kultúrne je Ukrajina najbližšie. Ako súčasť Európskej 

3 Zóna voľného obchodu je prvý stupeň ekonomickej integrácie, kedy 
sa dve krajiny dohodnú zrušení cla na tovar

Čo si predstavíš, keď sa povie 
občianska spoločnosť?
Fungujúca občianska 
spoločnosť predpokladá vysokú 
účasť občanov na správe 
vecí verejných. Napríklad 
prostredníctvom mimovládnych 
organizácií zameraných na 
kontrolu ľudských práv. 

Mapa č. 5: Štáty Východného partnerstva.
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susedskej politiky, Ukrajina s Európskou úniou uzatvori-
la Asociačnú dohodu, ktorá je v platnosti od roku 2017. 
Súčasťou asociačnej dohody je tzv. prehĺbená a  kom-
plexná dohoda o zóne voľného obchodu (DCFTA – Deep 
and Comprehensive Free Trade Area) a negociácia o ví-
zovej liberalizácii. Práve dohoda o zóne voľného obcho-
du (DCFTA) vstúpila do platnosti v januári 2016. 

Únia pre Stredomorie 
Základom Únie pre Stredomorie sa stalo Európsko-stre-
domorské partnerstvo (známe aj ako Barcelonský pro-
ces), ktoré bolo založené už v  roku 1995. Projekt Únie 
pre Stredomorie následne vznikol 13. júla 2008 na Pa-
rížskom samite pre Stredomorie. Tento projekt je sú-
časťou južného vektora Európskej susedskej politiky. 
Hlavným cieľom je stabilizácia a demokratizácia regiónu 
Stredomoria. Členskými krajinami Únie pre Stredomorie 
je Európska únia (všetky členské krajiny Európskej únie 
a Európska komisia) a stredomorské partnerské krajiny: 
Albánsko, Alžírsko, Bosna a  Hercegovina, Egypt, Izrael,  
Jordánsko, Libanon, Mauritánia, Monako, Čierna Hora, 
Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko a Turecko. 

Spolupráca s  krajinami Únie pre Stredomorie je za-
merané na štyri širšie oblasti: politika a bezpečnosť, 
ekonomika a obchod, sociálno-kultúrna spolupráca, 
spravodlivosť a vnútro. Konkrétne projekty, na ktoré sa 
zamerali, sú napríklad odstránenie znečistenia v ob-
lasti Stredomoria, rozvoj infraštruktúry, zelené energie 
a podpora vzdelávania. 

Na rozdiel od Východného partnerstva, ktoré predstavuje 
len určitú platformu, Únie pre Stredomorie, je už aj inšti-
tucionalizovaná iniciatíva. Hlavným sídlom sekretariátu 
je Barcelona. Vzhľadom na to, že ide spoluprácu medzi 
Európskou úniou a štátmi zo Stredomoria, aj predsedníc-
tvo je zdieľané – vždy ide o jeden štát z Európskej únie 
a jeden z oblasti Stredomoria. Väčšina rozhodnutí je prijí-
maná na stretnutiach zástupcov členských krajín. 

Aktivity Slovenskej republiky 
v rámci Európskej susedskej 
politiky
Geografi cké umiestnenie, ako aj historický kontext pred-
určujú výraznejšiu spoluprácu Slovenskej republiky s Vý-
chodným partnerstvom. Spolupráca sa prejavuje najmä 

na úrovni stretnutí Vyšehradskej skupiny a Východného 
partnerstva. V roku 2011 sa uskutočnilo niekoľko stretnu-
tí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny 
s východnými partnermi. V septembri 2011 sa uskutočnil 
druhý samit Východného partnerstva, kde všetky zúčast-
nené strany súhlasili, že je potrebné vytvoriť vyhovujúce 
podmienky na politické pridružovanie a hospodársku 
integráciu – a  to prostredníctvom podporovania poli-
tických a sociálno-ekonomických reforiem a budovania 
stability. V  roku 2012 sa rovnako uskutočnilo stretnu-
tie ministrov zahraničných veci štátov Európskej únie 
a krajín Východného partnerstva, kde schválili Cestovnú 
mapu (Roadmap) pre Východné partnerstvo. Stanovili sa 
individuálne prístupy k jednotlivým krajinám.  

„Slovenská republika podporuje Východné part-
nerstvo, ktoré znamená významný evolučný krok 
vo vývoji susedskej politiky EÚ. Prostredníctvom 
Východného partnerstva je možné realizovať víziu 
politickej asociácie, ekonomickej integrácie a cel-
kovej modernizácie východoeurópskych krajín na 
báze hodnôt a štandardov EÚ. Ide o jednu z hlav-
ných priorít našej zahraničnej politiky a Sloven-
ská republika sa aktívne zúčastňuje na napĺňaní 
cieľov Cestovnej mapy pre Východné partnerstvo.“ 
(Východné partnerstvo..., 2017)

A čo iné štáty, ktoré boli na 
mape číslo 1?
Mauritánia a Monako sú členmi 
Únie pre Stredomorie, ale nie sú 
súčasťou programu Európskej 
susedskej politiky. 
Líbya ma status pozorovateľskej 
krajiny, čo znamená, že nie je 
riadnym členom – nemôže napr. 
hlasovať, ale zúčastňuje sa 
zasadnutí. 
Sýria má v dôsledku vojnového 
konfl iktu pozastavené členstvo 
od roku 2011. 
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Kľúčové pojmy 
Európska susedská politika – politika politického a ekonomického približovania 
Európskej únie a susedských krajín vytvorená v roku 2004.

Partnerská krajina – krajina, s ktorou Európska únia spolupracuje, bez ponuky 
členstva. 

Kandidátska krajina – je štát, ktorý sa po splnení konkrétnych podmienok stane 
súčasťou Európskej únie.

Únia pre Stredomorie (barcelonský proces) – projekt Únie pre Stredomorie následne vznikol 
13. júla 2008 na Parížskom samite pre Stredomorie a je súčasťou južného vektora Európskej 
susedskej politiky.

Východné partnerstvo – je iniciatívou Európskej únie na podporu dobrých susedských vzťahov 
s krajinami v postsovietskom priestore, ktorá bola spustená v Prahe 7. mája 2009.

Akčný plán, Asociačná dohoda, Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) –  
nástroje spolupráce Európskej únie v rámci Európskej susedskej politiky.

Zhrnutie kapitoly
Európska únia vytvorila v roku 2004 Európsku susedskú politiku s cieľom približovania Európ-
skej únie a  jej susedov. Bližšia spolupráca s  týmito krajinami negarantuje budúce členstvo 
v Európskej únii. Medzi krajiny, ktoré Európska únia zaraďuje do Európskej susedskej politiky, 
patrí na juhu Alžírsko, Maroko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Palestína, Sýria a Tu-
nisko – Únia pre Stredomorie. Na východ od Európskej únie sú to Arménsko, Azerbajdžan, 
Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina – Východné partnerstvo. Rusko neparticipuje na 
Európskej susedskej politike. Má špeciálny status v rámci tzv. EÚ-ruských spoločných oblastí. 
Medzi hlavné nástroje patria akčné plány, asociačné dohody, prehlbovanie ekonomickej integ-
rácie, podpora regionálnej spolupráce a občianskej spoločnosti. 
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Otázky a úlohy:

1 S ktorou krajinou z Východného 
partnerstva Európska únia najviac 
spolupracuje?  

Ktorý členský štát Európskej 
únie bol iniciátorom Únie pre 
Stredomorie?

Prečo je pre Európsku úniu dôležitá 
Európska susedská politika? 

Aké sú dve hlavné iniciatívy v rámci 
tejto politiky?  

Prečo je pre susedské krajiny 
Európska susedská politika 
zaujímavá? Čo ňou môžu získať?

4

2

3

5

?
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1

2

Ktorý z nižšie uvedených štátov 
nepatrí do Únie pre Stredomorie?

A. Egypt
B. Ukrajina
C. Monako

Podieľa sa Slovensko aktívne na 
formovaní  Európskej susedskej 
politiky?

A. áno
B. nie  

Ako sa volá politika spolupráce 
Európskej únie voči svojim susedom?

A. Susedia pre Európu
B. Politika dobrých susedských vzťahov 
 Európskej únie
C. Európska susedská politika 

Aký štatút majú krajiny, ktoré sú 
súčasťou Európskej susedskej 
politiky?

A. Kandidátska krajina
B. Partnerská krajina
C. Členská krajina 

Ktoré tvrdenie je správne?

A. Východné partnerstvo bolo založené na 
 samite 7. mája 2009 v Bratislave. 
B. Európska susedská politika bola založená 
 v roku 2004. 
C. Únia pre Stredomorie sa nazýva aj 
 Madridský proces.

4

3

5

Správne odpovede
1. C, 2. B., 3.B, 4. B., 5.A

Odporúčané linky:
https://ec.europa.eu/info/policies/european-neighbourhood-policy_sk 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-vychodne_partnerstvo

https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/aktualne_tendre_a_vyzvy_eu-unia_pre_stredozemie

Aktivity:
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