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Vyhlásenie zo Sofie, 17. mája 2018 

My, lídri Európskej únie (EÚ) a jej členských štátov, sme po konzultácii s našimi partnermi zo 

západného Balkánu a za prítomnosti relevantných zainteresovaných strán v regióne dnes dospeli k 

týmto záverom: 

1. EÚ víta spoločný záväzok partnerov zo západného Balkánu k európskym hodnotám a 

zásadám a vízii silnej, stabilnej a zjednotenej Európy, ktorá sa opiera o naše historické, 

kultúrne a geografické väzby a spoločné politické, bezpečnostné a hospodárske záujmy. 

2. Pripomínajúc samit v Solúne v roku 2003, EÚ opätovne potvrdzuje svoju jednoznačnú 

podporu európskej perspektíve západného Balkánu. Partneri zo západného Balkánu sa 

na základe dosiahnutého pokroku opätovne zaviazali k európskej perspektíve ako svojmu 

pevnému strategickému rozhodnutiu a k posilneniu úsilia a vzájomnej podpory. 

Dôveryhodnosť tohto úsilia závisí od jasnej komunikácie s verejnosťou. 

3. EÚ je odhodlaná posilniť a zintenzívniť svoju angažovanosť na všetkých úrovniach s cieľom 

podporiť politickú, hospodársku a sociálnu transformáciu tohto regiónu, a to aj 

prostredníctvom zvýšenej pomoci na základe hmatateľného pokroku partnerov zo západného 

Balkánu v oblasti právneho štátu, ako aj v sociálno-ekonomických reformách. 

4. EÚ víta záväzok partnerov zo západného Balkánu presadzovať prioritné postavenie 

demokracie a právneho štátu, najmä v boji proti korupcii a organizovanej trestnej 

činnosti, dobrú správu vecí verejných, ako aj dodržiavanie ľudských práv a práv 

príslušníkov menšín. Účinné vykonávanie reforiem spočíva na týchto základoch. Občianska 

spoločnosť a nezávislé médiá zohrávajú kľúčovú úlohu v procese demokratizácie. 
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5. EÚ podporuje záväzok partnerov zo západného Balkánu naďalej posilňovať dobré susedské 

vzťahy, regionálnu stabilitu a vzájomnú spoluprácu. V tejto súvislosti treba najmä nájsť a 

implementovať trvalé, inkluzívne a záväzné riešenie bilaterálnych sporov, ktoré pramenia z 

minulosti, a ďalej sa snažiť o zmierenie. 

6. Vytvorenie hustej siete prepojení a príležitosti v rámci regiónu a s EÚ je mimoriadne dôležité 

pre zbližovanie našich občanov a hospodárstiev a na posilnenie politickej stability, 

hospodárskej prosperity a kultúrneho a sociálneho rozvoja. Na základe dosiahnutého pokroku, 

a to aj prostredníctvom regionálnych iniciatív, sa zaväzujeme podstatne zvýšiť prepojenosť 

vo všetkých jej rozmeroch: dopravnom, energetickom, digitálnom, hospodárskom a ľudskom. 

7. EÚ súhlasí, že bude podporovať trhovo a investične priaznivé prostredie na západnom 

Balkáne s cieľom rýchlejšie napredovať smerom k digitálnemu hospodárstvu a k 

udržateľnej spoločnosti, ktorá neprispieva k zmene klímy, v súlade s Parížskou dohodou. 

Prioritou bude energetická bezpečnosť, a to aj prostredníctvom zvýšenia energetickej 

efektívnosti, zlepšenia cezhraničných prepojení, diverzifikácie zdrojov a trás, ako aj 

vyváženého energetického mixu s lepšou integráciou energie z obnoviteľných zdrojov. 

8. Osobitný dôraz sa bude klásť na vytváranie ďalších príležitostí pre mládež, pričom sa 

zabezpečí, aby to prispievalo k sociálno-ekonomickému rozvoju západného Balkánu. 

9. EÚ víta, že partneri zo západného Balkánu sa v tejto súvislosti zaväzujú okrem iného urýchliť 

vykonávanie acquis v rámci Zmluvy o Energetickom spoločenstve a Zmluvy o Dopravnom 

spoločenstve, odstrániť všetky administratívne prekážky na hraniciach, dobudovať regionálny 

trh s elektrickou energiou a bezodkladne vykonať viacročný akčný plán na rozvoj 

regionálneho hospodárskeho priestoru z júla 2017. EÚ bude tieto snahy naďalej podporovať. 

10. EÚ a partneri zo západného Balkánu čelia mnohým spoločným bezpečnostným výzvam, 

ktoré si vyžadujú koordinované individuálne a kolektívne opatrenia. Spolupráca nám 

umožňuje účinne čeliť týmto výzvam. Naša spolupráca na zastavení nelegálnych migračných 

tokov preukázala svoju hodnotu a budeme ju ďalej rozvíjať. 
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11. Boj proti terorizmu a extrémizmu vrátane financovania, radikalizácie a návratu 

zahraničných teroristických bojovníkov si vyžadujú intenzívnejšiu vzájomnú spoluprácu. 

12. EÚ a partneri zo západného Balkánu uznávajú, že výsledky boja proti korupcii a 

organizovanému zločinu majú zásadný význam pre politickú a sociálno-ekonomickú 

transformáciu regiónu, ako aj regionálnu stabilitu a bezpečnosť, ktoré sú v najlepšom záujme 

ich občanov. EÚ víta ich záväzok podniknúť v rámci spolupráce s EÚ i v rámci vzájomnej 

spolupráce rozhodné kroky proti obchodovaniu s ľuďmi, výrobe drog, prevádzačstvu a 

pašovaniu drog a zbraní. 

13. EÚ víta prínos partnerov zo západného Balkánu k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politike (SZBP) vo všetkých jej aspektoch a očakáva postupné prehlbovanie spolupráce v 

tejto oblasti, najmä zvýšenú úroveň zosúladenia v prvom rade v otázkach významného 

spoločného záujmu. 

14. Spoločne sa bude bojovať proti dezinformáciám a iným hybridným činnostiam 

prostredníctvom väčšej spolupráce v oblasti odolnosti, kybernetickej bezpečnosti a 

strategickej komunikácie. 

15. S cieľom urýchliť zvyšovanie kvality života našich občanov v oblasti prepojenia a 

bezpečnosti vzhľadom na európsku perspektívu západného Balkánu uvádza EÚ, dnes do 

praxe Agendu priorít zo Sofie pre EÚ a západný Balkán, ktorá sa uvádza v prílohe k tomuto 

vyhláseniu, pričom čerpá z príslušných aspektov oznámenia Komisie prijatého 6. februára 

2018. 

16. EÚ víta úmysel Chorvátska zorganizovať počas jeho predsedníctva v roku 2020 samit EÚ – 

západný Balkán. 

17. Berieme na vedomie, že partneri zo západného Balkánu sa pripájajú k uvedeným bodom. 
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Príloha k VYHLÁSENIU 

Agenda priorít zo Sofie 

Posilnenie podpory právneho štátu a dobrej správy vecí verejných 

• Posilňovať podporu reformy súdnictva a úsilie v boji proti korupcii a organizovanej trestnej 

činnosti vrátane budovania kapacít pre predchádzanie korupcii 

• Rozšíriť poradné misie pre právny štát zvýšením podpory zo strany členských štátov a EÚ 

• Zintenzívniť monitorovanie reformného procesu prostredníctvom systematickejších misií 

zameraných na partnerské hodnotenie jednotlivých prípadov 

• Zaviesť monitorovanie súdnych konaní v prípadoch závažnej korupcie a organizovanej 

trestnej činnosti 

• Usilovať sa o lepšie meranie výsledkov reformy súdnictva 

• Zavedenie podpory západného Balkánu v oblasti nezávislých a pluralitných médií 

a občianskej spoločnosti prostredníctvom Európskej nadácie na podporu demokracie. 

Zvýšenie angažovanosti v oblasti bezpečnosti a migrácie 

• Zintenzívniť spoločnú prácu v oblasti boja proti terorizmu a predchádzania radikalizácii a 

násilnému extrémizmu v súlade s iniciatívou pre boj proti terorizmu na západnom Balkáne 

• Výrazne posilniť operačnú spoluprácu v boji proti medzinárodnej organizovanej trestnej 

činnosti v prioritných oblastiach, ako sú strelné zbrane, drogy, prevádzačstvo migrantov a 

obchodovanie s ľuďmi 

• Vypracovať obnovený akčný plán pre spoluprácu v oblasti strelných zbraní s cieľom zvýšiť 

účinnosť riešenia problému nelegálnych strelných zbraní a veľkých zásob zbraní. 



5 
 

• Zvýšiť podporu pri budovaní kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti 

počítačovej kriminalite 

• Prehĺbiť spoluprácu v oblasti migrácie a riadenia hraníc 

• Ešte viac prehĺbiť spoluprácu medzi styčnými dôstojníkmi nasadenými EÚ (Európska 

komisia a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž), členskými štátmi 

a príslušnými orgánmi zo západného Balkánu 

• Vytvoriť osobitnú medziagentúrnu skupinu EÚ pre oblasť SVV koordinovanú Komisiou 

• Prehĺbiť a rozšíriť vecnú spoluprácu a dialóg v oblasti spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky/spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

• Ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti hybridných hrozieb, a to aj zlepšením strategickej 

komunikácie 

Podpora sociálno-ekonomického rozvoja a osobitný dôraz na mládež 

• Rozšíriť investičný rámec pre západný Balkán s cieľom ďalej priťahovať a koordinovať 

investície dvojstranných darcov a medzinárodných finančných inštitúcií 

• Výrazne posilniť poskytovanie záruk z investičného rámca pre západný Balkán v záujme 

pritiahnutia súkromných investícií 

• Zvýšiť podporu vzdelávania, a to najmä spustením pilotného projektu mobility v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy 

• Zdvojnásobiť financovanie v rámci programu Erasmus + v prospech regiónu, čo zahŕňa aj 

zriadenie „laboratória pre mládež západného Balkánu“ v roku 2018, ktoré poskytne 

priestor pre tvorbu inovačných politík zameraných na potreby mladých ľudí a bude bojovať 

proti odlivu mozgov 
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• Rozšíriť rozsah a dosah Úradu pre regionálnu spoluprácu mládeže a zaviesť systém 

mobility v rámci regiónu 

• Zabezpečiť pokrok v budovaní regionálneho hospodárskeho priestoru, čo zahŕňa aj 

zintenzívnenie práce v oblasti uznávania kvalifikácií a pokrok v súvislosti s uľahčovaním 

obchodu v rámci západného Balkánu 

• Pokrok Bosny a Hercegoviny a Srbska v procesoch ich pristúpenia k Svetovej obchodnej 

organizácii 

Zlepšenie pripojiteľnosti 

• Začať vykonávať nový balík projektov v oblasti pripojiteľnosti (stimulovaný významnými 

grantmi EÚ) prostredníctvom investičného rámca pre západný Balkán vrátane podpory pre 

projekty „Blue Highway“ (modrá diaľnica) a „Peace Highway“ (diaľnica mieru) (Niš – 

Priština) 

• Podporovať, aby sa na západnom Balkáne vo väčšej miere využívali príležitosti, ktoré na 

základe súčasných ustanovení ponúka Nástroj na prepájanie Európy 

• Rozšíriť energetickú úniu EÚ aj na západný Balkán s dôrazom na energetickú bezpečnosť a 

diverzifikáciu zdrojov a dodávateľov vrátane regionálnej stratégie využitia obnoviteľných 

zdrojov energie, najmä vodnej energie 

• Usilovať sa o dobudovanie regionálneho trhu s elektrickou energiou na západnom Balkáne a 

zabezpečiť, aby sa integroval do vnútorného trhu s elektrickou energiou EÚ okrem iného 

prostredníctvom iniciatívy pre prepojiteľnosť strednej a juhovýchodnej Európy (CESEC) 

• Ďalej podporovať vytváranie jednotného regulačného priestoru, ako aj účinný proces reformy 

trhu s energiou podľa Zmluvy o Energetickom spoločenstve 
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• Podpísať záväzok/memorandum o porozumení týkajúce sa plynovodného prepojenia medzi 

Bulharskom a Srbskom 

• Začať vykonávať Zmluvu o Dopravnom spoločenstve a spustiť plnohodnotný chod jeho 

sekretariátu 

• Podpísať dohodu o sídle podľa Zmluvy o Dopravnom spoločenstve (Belehrad) 

• Schváliť vyhlásenie ministrov dopravy z Dní TEN-T v Ľubľane vrátane akčného plánu pre 

zoznam prioritných hraničných priechodov 

• Schváliť vyhlásenie ministrov dopravy o bezpečnosti cestnej premávky z Dní TEN-T v 

Ľubľane a jeho akčný plán 

• Podporovať novú stratégiu v oblasti železničnej dopravy v záujme začlenenia západného 

Balkánu do hlavnej siete a trhu EÚ 

Digitálna agenda pre západný Balkán 

• Spustiť Digitálnu agendu pre západný Balkán vrátane plánu na uľahčenie procesu 

znižovania poplatkov za roaming 

• Začať vykonávať rozsiahly balík technickej pomoci na identifikáciu potenciálnych 

digitálnych investícií (vrátane širokopásmového pripojenia) prostredníctvom investičného 

rámca pre západný Balkán/nástroja predvstupovej pomoci 

Podpora zmierenia a dobrých susedských vzťahov na západnom Balkáne 

• Podporovať boj proti beztrestnosti prostredníctvom podpory mechanizmu pre medzinárodné 

trestné tribunály a špecializovaných komôr v Kosove* prostredníctvom misie EULEX 

• Vytvoriť príležitosti v rámci programu EÚ Kreatívna Európa 

• Presadzovať prehĺbenie väzieb medzi subjektmi občianskej spoločnosti západného Balkánu 

okrem iného aj podporou projektov Západobalkánskeho fondu 

Táto agenda priorít sa bude vykonávať neutrálne z hľadiska statusu účastníkov a bez toho, aby boli 

dotknuté rokovania o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. 

                                                 
* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR 

OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu 
nezávislosti Kosova. 
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