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Prvky stratégie EÚ pre Sýriu

Otázky a odpovede: Spoločné oznámenie: Prvky stratégie EÚ pre Sýriu
Prečo sa teraz predkladá toto spoločné oznámenie?
Po druhé, od posledného preskúmania regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu,
ktorú predstavuje ISIL/Dá'iš, došlo v Sýrii k vývoju situácie. Bolo potrebné preskúmať časť regionálnej
stratégie týkajúcej sa Sýrie, aby sa zohľadnili nové skutočnosti a rôzne etapy konfliktu, ktoré takisto
formujú politickú a humanitárnu angažovanosť EÚ v Sýrii.

Po druhé, v spoločnom oznámení sa naznačuje posilnená úloha EÚ v Sýrii s cieľom prispieť k trvalému
politickému riešeniu v existujúcom rámci dohodnutom na úrovni OSN a s cieľom pomôcť pri vytváraní
odolnosti a stability v krajine a takisto podporovať rekonštrukciu po uzavretí dohody, keď sa začne
dôveryhodná politická transformácia. Je to aj v súlade s vlaňajšou výzvou predsedu Junckera v prejave
o stave Únie prednesenom v septembri 2016, ktorá sa týka posilnenia úlohy Európskej únie v Sýrii.

Aj v súčasnosti už EÚ robí veľa, a to v oblasti politiky, humanitárnej a inej ako humanitárnej pomoci, a
bude v tom pokračovať s cieľom zachraňovať životy, pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, a s
cieľom opäť dosiahnuť mier pre Sýrčanov.

Aké sú vyhliadky na ukončenie konfliktu?
Jedným z hlavných cieľov EÚ je ukončenie sýrskeho konfliktu. Trvalým a udržateľným riešením
konfliktu môže byť len politické riešenie založené na vykonávaní rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.
2254 a nadväzujúce na ženevský proces týkajúci sa rozhovorov medzi sýrskymi stranami, ktoré vedie
osobitný vyslanec OSN Staffan de Mistura.

Keďže nemôžeme predpovedať, kedy sa dosiahne dohoda, môžeme podporovať proces v rámci OSN
zameraný na uľahčenie jej dosiahnutia. Preto sa v spoločnom oznámení navrhuje posilniť prebiehajúcu
diplomatickú a politickú prácu EÚ, konkrétne prebiehajúci politický dialóg s regionálnymi subjektmi v
rámci regionálnej iniciatívy EÚ týkajúcej sa budúcnosti Sýrie, ktorá sa zameriava na priamu podporu a
zohľadnenie politických rozhovorov vedených OSN.

Musíme sa pripraviť aj na etapu po uzavretí dohody, aby sme boli pripravení a konali efektívne, keď
príde vhodný okamih.

Ako bude Sýria vyzerať v budúcnosti?
Nemôžeme predvídať a predurčovať budúcnosť pre Sýriu. Tú si musia určiť iba samotní Sýrčania a táto
otázka je v súčasnosti predmetom rozhovorov medzi sýrskymi stranami v Ženeve, ktoré vedie osobitný
vyslanec OSN Staffan de Mistura.

My môžeme iba podporovať tieto rozhovory vedené v rámci politického procesu OSN s cieľom
dosiahnuť trvalé riešenie, ktoré bude podporovať medzinárodné spoločenstvo a ktoré musí byť v súlade
s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 a so Ženevským komuniké. V rezolúcii Bezpečnostnej
rady OSN č. 2254 sa vymedzujú parametre, ktoré by mali tvoriť rámec rokovaní v Ženeve. Počas
štvrtého kola rozhovorov medzi sýrskymi stranami v Ženeve vo februári 2017 sa identifikovali tri témy
na budúce rokovania v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 – správa, ústava a voľby –
plus ďalší ad-hoc téma, v rámci ktorej by sa rokovalo o boji proti terorizmu.

Politický dialóg s kľúčovými subjektmi z regiónu v rámci regionálnej iniciatívy EÚ o budúcnosti Sýrie má
takisto za cieľ identifikovať spoločné základy týkajúce sa konečného stavu v Sýrii a podmienky týkajúce
sa procesu zmierenia a rekonštrukcie. Cieľom tohto úsilia je prispieť k dohode v rámci sýrskeho
mierového procesu.

Jedinou cestou, ako účinne bojovať s Dá'iš, je dlhodobé politické riešenie. Bez takéhoto riešenia sa
bude Dá'iš stále usilovať o vojnové zisky a snažiť sa ťažiť z vojnového hospodárstva.

Čo doteraz urobila EÚ, aby pomohla Sýrčanom?
EÚ je prvým a hlavným darcom v rámci medzinárodnej reakcie na krízu v Sýrii, pričom EÚ a členské
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štáty od roku 2011 spoločne uvoľnili vyše 9,4 miliardy EUR z prostriedkov na humanitárnu, rozvojovú,
hospodársku a stabilizačnú pomoc.

Prostredníctvom našej humanitárnej pomoci vo vnútri Sýrie pomáhame miliónom ľudí v celej
krajine, počnúc bezprostrednou pohotovostnou reakciou. Pomáhane humanitárnym partnerom
reagovať na situáciu spôsobenú skorým vysídlením.

Vďaka životne dôležitej humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje Európska komisia od začiatku krízy:

približne 2 milióny ľudí získali prístup k bezpečnej vode, sanitárnym a hygienickým potrebám,-

viac ako 4 milióny ľudí dostali zdravotnú pomoc,-

850 000 ľudí dostalo potraviny,-

1 milión ľudí dostal základné potreby a prístrešie,-

350 000 detí bolo zahrnutých do programov ochrany detí,-

viac ako 2 milióny detí mladších ako päť rokov dostalo očkovacie látky proti detskej obrne a viac
ako 500 000 deťom mladším ako jeden rok sa zabezpečil rutinný imunizačný program,

-

tisíce školákov dostalo možnosť využívať vzdelávanie v rámci núdzových programov.-
 

Našou prioritou v humanitárnych programoch pomoci je pomáhať najzraniteľnejším Sýrčanom vo vnútri
krajiny, ale aj v susednom Jordánsku, Libanone a Turecku.

V Jordánsku sa v rámci humanitárnej pomoci EÚ v roku 2016 pomohlo 350 000 sýrskym utečencom.

Od začiatku krízy Európska komisia prispela sumou viac ako 251 miliónov EUR len na humanitárnu
pomoc, pričom poskytovala služby týkajúce sa zdravia, potravín a základných potrieb, prípravy na
zimu, prístrešia, vzdelávania, vody a sanitárnych potrieb, psychologickej podpory a programov ochrany
utečencov v táboroch a mestskom prostredí. Poskytovanie základných služieb v dedinách a mestách v
celej krajine sa týka aj zraniteľných jordánskych rodín.

Príklad: Od roku 2012 UNICEF dostal od Európskej komisie celkom 24 miliónov EUR na ochranu detí,
vodu a sanitárne potreby, ako aj na súčasný program hotovostných prostriedkov pre deti. Od februára
2015 UNICEF pomáha približne 56 000 dievčatám a chlapcom z 15 750 najzraniteľnejších rodín
sýrskych utečencov v hostiteľských komunitách sumou 20 jordánskych dinárov na dieťa za mesiac.

 

V Libanone sa vďaka partnerom v roku 2016 humanitárna pomoc EÚ určená Libanonu dostala
približne 665 000 sýrskym utečencom.

Od roku 2012 Európska komisia poskytla 356,1 milióna EUR na humanitárne financovanie v Libanone
so zameraním na najzraniteľnejších utečencov. Za rok 2016 to predstavuje 87 miliónov EUR.

Humanitárne financovanie EÚ prispelo k neformálnemu vzdelávaniu, programom hotovostnej pomoci,
sekundárnej zdravotnej starostlivosti na záchranu života, zabezpečeniu prístrešia, vody a sanitárnych
potrieb na zlepšenie životných podmienok rodín. Pokiaľ ide o poradenstvo, právnu pomoc a služby
osobám, ktoré prežili násilie, kritickou oblasťou zostáva ochrana.

 

Od roku 2011 EÚ uvoľnila celkom 2,4 miliardy EUR na inú ako humanitárnu pomoc v reakcii na
sýrsku krízu v Sýrii a regióne.

V rámci Sýrie EÚ poskytuje 327 miliónov EUR na inú ako humanitárnu pomoc prostredníctvom
rôznych nástrojov na posilnenie odolnosti Sýrčanov. V rámci nástroja európskeho susedstva[1] sa v
Sýrii financovali činnosti v rôznych sektoroch, ako je vzdelávanie, podpora živobytia, miestna správa,
zdravie a občianska spoločnosť.

Cieľom tohto financovania je zachovanie sýrskeho ľudského kapitálu, uľahčenie prístupu k základným
službám a posilnenie kapacít miestnych civilných inštitúcií. V rámci nástroja na podporu stability a
mieru[2] a európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva[3] EÚ podporuje sýrsku občiansku
spoločnosť a obhajcov ľudských práv. V rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce[4] sa
podporujú aj projekty v Sýrii na zvýšenie potravinovej bezpečnosti sýrskeho obyvateľstva.

EÚ vytvorila nástroj pre utečencov v Turecku s celkovým rozpočtom 3 miliardy EUR na roky 2016 –
2017 s cieľom podporovať dlhodobé živobytie, sociálno-ekonomické a vzdelávacie perspektívy
utečencov v Turecku.

EÚ zriadila aj Regionálny trustový fond EÚ vytvorený v reakcii na krízu v Sýrii[5], ktorý zahŕňa
príspevky v sume 932 miliónov EUR od 22 členských štátov a Turecka. Tieto prostriedky sú nad rámec
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priameho financovania z rozpočtu EÚ, ktorý sa doteraz použil v regióne, s cieľom pomôcť Sýrčanom a
hosťujúcim komunitám v susedných krajinách.

Financovanie EÚ prispelo k zlepšeniu života utečencov najmä v sektore vzdelávania. Napríklad 663 000
detí a mladých ľudí z prostredia sýrskych utečencov a hostiteľských komunít v Turecku, Libanone a
Jordánsku dostalo prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu, ochranným službám a psycho-
sociálnej starostlivosti. Projekt „HOPES“ v sektore vyššieho vzdelávania ponúka štipendiá, vzdelávacie
poradenstvo a jazykovú odbornú prípravu približne 250 000 mladým ľuďom z prostredia sýrskych
utečencov a hostiteľských komunít v Jordánsku, Libanone, Egypte, Iraku a Turecku. V Turecku
intervencie v oblasti vzdelávania zahŕňajú výstavbu a vybavenie 70 nových škôl.

 
Aký je prístup „whole of Syria“?
Prístup „whole of Syria“ sa zameriava na pokrytie potrieb obyvateľstva v celej krajine bez ohľadu na
politickú, etnickú alebo náboženskú príslušnosť. Ide o koncepciu vypracovanú OSN, na ktorú nadviažu
všetci poskytovatelia humanitárnej pomoci v Sýrii, ktorých cieľom je reagovať predovšetkým na
aktuálne a najnaliehavejšie potreby obyvateľstva. V rámci prístupu „whole of Syria“ EÚ poskytuje aj inú
ako humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu v súlade s politickými usmerneniami stanovenými v
záveroch Rady z mája 2016[6].

Ako si EÚ predstavuje príspevok k rekonštrukcii pri prebiehajúcom konflikte?
EÚ sa vyjadrila jasne, že nebude môcť pomáhať s rekonštrukciou krajiny, kým sa nezačne komplexná,
skutočná a inkluzívna politická transformácia. Zapojenie EÚ do rekonštrukcie je teda spojené s
politickým riešením konfliktu na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 a Ženevského
komuniké. V spoločnom oznámení sa však uvádzajú hlavné oblasti, do ktorých by sa EÚ mohla zapojiť
spolu s inými medzinárodnými inštitúciami ako Menový fond a Svetová banka, aby podporila
rekonštrukciu po uzavretí dohody, a to postupne a len v reakcii na konkrétny a merateľný pokrok. Ide
o:

Zrušenie reštriktívnych opatrení: EÚ by mohla preskúmať súčasné reštriktívne opatrenia proti Sýrii
s cieľom podporiť skorú obnovu a rekonštrukciu;

-

Obnovenie spolupráce: EÚ by mohla obnoviť vzťahy dvojstrannej spolupráce so sýrskou vládou a
uvoľniť vhodné nástroje v rámci susedskej politiky EÚ a iných programov na podporu hospodárstva
a riešenie problémov týkajúcich sa správy a zodpovednosti za vojnové zločiny;

-

Uvoľnenie finančných prostriedkov: keď sa začne skutočná a komplexná politická transformácia, EÚ
bude pripravená prispieť k rekonštrukcii Sýrie, ako aj k uvoľneniu a posilneniu financovania od
iných medzinárodných darcov. Pri zhromažďovaní a prerozdeľovaní finančných prostriedkov od EÚ,
jej členských štátov, ako aj od iných prispievateľov by mal dôležitú úlohu zohrávať Regionálny
trustový fond EÚ vytvorený v reakcii na krízu v Sýrii.

-

 

Prípravy sa musia začať v predstihu, aby sme v pravom okamihu boli pripravení konať rýchlo a účinne.

 

Akú úlohu môže zohrávať EÚ po dosiahnutí politickej dohody?
Počas komplexnej, skutočnej a inkluzívnej politickej transformácie bude EÚ v prednej línii kolektívneho
úsilia o rekonštrukciu spolu s ostatnými partnermi, ako je Organizácia Spojených národov,
Medzinárodný menový fond a Svetová banka.

EÚ sa bude naďalej zapájať do plánovania po uzavretí dohody a prispievať k tomuto plánovaniu, ktoré
vykonáva medziagentúrna pracovná skupina OSN, ktorá vypracúva podrobné multisektorové zásahy,
ktoré budú potrebné v prvých 6 mesiacoch pod uzavretí mierovej dohody na podporu politického
procesu a štruktúr prechodnej vlády. Prebiehajú práce aj na rozšírení existujúceho spoločného
posudzovania EÚ-OSN týkajúceho sa škôd a potrieb vo viacerých sýrskych mestách a na zabezpečení
toho, aby sa v rámci úsilia o rekonštrukciu riešili potreby obyvateľstva. EÚ sa bude usilovať o zapojenie
do podobného, paralelného úsilia Svetovej banky. Prostredníctvom tohto úsilia sa pripravia základy a
skráti sa čas po uzavretí dohody potrebný na vykonanie posúdenia obnovy a budovania mieru medzi
EÚ, Svetovou bankou a Organizáciou spojených národov na podporu dlhodobých plánov obnovy a
rekonštrukcie štruktúr prechodnej vlády.

EÚ sa môže zapojiť do činnosti v mnohých oblastiach: od správy a návrhu novej ústavy po reformu
sektora bezpečnosti, tvorbu pracovných miest, dobrovoľný a dôstojný návrat utečencov a vnútorne
vysídlených osôb, podporu sýrskeho ľudského kapitálu prostredníctvom služieb a vzdelávania, ako aj v
rôznych ďalších oblastiach, napríklad pri odmínovaní, spolupráci s novými orgánmi v rôznych oblastiach
a ochrane kultúrneho dedičstva. V spoločnom oznámení sa uvádza stručný prehľad najdôležitejších
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oblastí možného zapojenia Európskej únie.

Čo sa môže urobiť na zabezpečenie prechodnej justície a povinnosti zodpovedať sa za vojnové zločiny?

Počas konfliktu a po ňom bude EÚ naďalej podporovať iniciatívy týkajúce sa prechodnej justície s
cieľom pomôcť zabezpečiť povinnosti zodpovedať sa za vojnové zločiny, zneužívanie ľudských práv a
porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. To zahŕňa aj potvrdené používanie chemických
zbraní, ako aj podporu pri vyšetrovaní vojnových zločinov na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.
Toto úsilie sa vyvíja v spojení s podporou posilňovania psycho-sociálnej úľavy a národného zmierenia v
krajine.

 
Budú sa ukladať sankcie?
EÚ zachová svoje reštriktívne opatrenia proti sýrskym občanom a subjektom podporujúcim režim,
pokiaľ budú pokračovať represie proti civilným osobám. Opatrenia zacielené na určité sektory sýrskeho
hospodárstva sa zachovajú tak dlho, kým budú potrebné. Súčasné sankcie sa v prípade potreby
rozšíria. EÚ bude naďalej priebežne skúmať vplyv sankcií a pravidelne zvažovať možnosti, ako zmierniť
akékoľvek neplánované dôsledky.

 

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R02 32&from=EN

[2] http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/140311_icsp_reg_230_2014_en.pdf

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R02 35&from=EN

[4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R02 33&from=EN

[5] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20161220-eutf-syria_0.pdf

[6] To znamená predovšetkým, (§6) že EÚ posilní svoju kolektívnu prácu […] zameranú na zvýšenie
pomoci, spojenie cezhraničnej pomoci s podporou z vnútra Sýrie a bude sa snažiť poskytovať pomoc
ako súčasť rozsiahlejšieho úsilia zameraného na riešenie potrieb obyvateľstva v celej Sýrii a na
budovanie odolnosti miestnych komunít.
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