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ÚNIA HĽADÁ NOVÉ CESTY
K VÝCHODNÝM PARTNEROM
Šesticu východoeurópskych krajín a
EÚ by po novom mohla spojiť diskusia
o klimatických zmenách a digitálna
oblasť.
Výsledok ostatných dvoch summitov
Východného partnerstva bol rozpačitý.
V roku 2013 odštartoval summit vládnu
krízu na Ukrajine, ktorú už zakrátko Rusko
zneužilo k invázii na Krym a do východných oblastí. Rok 2015 bol potvrdením,
že spoluprácu s úniou vníma každý inak.
VIACRÝCHLOSTNÉ PARTNERSTVO

Ukrajinci veria, že s pomocou
EÚ všetko prekonajú

Autor špeciálu:
Jakub Šimkovič

vytlačiť
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Východné partnerstvo je odvtedy oficiálne dvojrýchlostné. Predpoklad, že sa
Európska únia rozšíri týmto smerom absentuje a preto je potrebné dať iniciatíve
nový obsah.
Partnerstvo je rámcom pre spoluprácu
Európskej únie a šiestich východoeurópskych krajín. Dve z nich, Arménsko a Bielorusko, sa v roku 2015 pripojili k Euroázijskej hospodárskej únii, čo limituje ich
ďalšie zbližovanie s úniou. Ani Azerbajdžan nebude v budúcnosti ašpirovať na
členstvo v EÚ. S úniou ho spájajú aspoň
záujmy v oblasti energetiky.
18. októbra sa v Luxemburgu prvýkrát
stretli ministri oboch strán zodpovední
za životné prostredie. Výsledkom bola
spoločná deklarácia a vidina spolupráce v menej konfliktnej oblasti. Komisár
EÚ pre životné prostredie Karmenu Vella uviedol, že vzhľadom na cezhraničný

www.euractiv.sk/kategoria/vychodna-politika/

charakter environmentálnych a klimatických výziev je spolupráca nevyhnutná.
Na základe deklarácie by mali východní
partneri implementovať program pre trvalo udržateľný rozvoj a napĺňať klimatickú dohodu z Paríža. „Ochrana životného
prostredia nie je iba našou povinnosťou.
Dobré investície prinesú nové pracovné
príležitosti, viac ziskov a odolnejšiu ekonomiku,“ vyhlásil eurokomisár pre susedskú politiku Johannes Hahn.
Veľmi podobnú motiváciu má tiež snaha
o prenesenie niektorých výhod vznikajúceho jednotného digitálneho trhu smerom na východ pod hlavičkou iniciatívy
EU4Digital. Tento program regionálnych
sietí rozvíja spoluprácu pri vytváraní komunikačných pravidiel, posilňovaní digitálnych zručností alebo pri obchodovaní
cez internet.
AKO ĎALEJ?
Budúcoročný summit Východného partnerstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou o hľadaní východiska zo stagnácie. Už ten predchádzajúci musel čeliť
podozreniam o tom, že je protiruský.
EÚ neakceptuje ruský prístup k východným partnerom, no neponúkla im výraznejšiu alternatívu. Celú iniciatívu bude
aj naďalej výrazne ovplyvňovať vzťah
s Moskvou, keďže sa Rusko už aj oficiálne zmenilo zo strategického partnera na
strategickú výzvu. n
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SÚ KONFLIKTY S RUSKOM NOVÝM ŠTANDARDOM?
rópe máme podnikateľské skupiny, ktoré
otvorene vyzývajú na normalizáciu vzťahov
(business as usual), v Rusku nie je žiadna významná skupina, ktorá by žiadala o prehodnotenie vzťahov so Západom,“ dodal.
AKO ĎALEJ S RUSKOM?
Podľa Arkadija Mošesa z Fínskeho inštitútu
medzinárodných vzťahov sa Rusko k predchádzajúcim vzťahom s EÚ nechce vrátiť:
„Rusko nechce byť východnou perifériou
Európy, ale severným bodom enormnej Eurázie.“

zdroj SFPA

Východná politika EÚ sa naďalej nezaobíde bez zmienky o napätých vzťahoch
s Ruskom.
Kým bežne sa so šiestimi východnými partnermi riešili hospodárske otázky, potrebné
reformy či kultúrne a vzdelávacie programy,
v poslednom období tieto témy zatienili napäté vzťahy s Ruskom.
Spoluprácu postsovietskych krajín a Európskej únie v zásadnej miere ovplyvňuje vzťah
Moskvy a Bruselu, čo sa odzrkadlilo aj na
programe včerajšej bratislavskej konferencie EU Eastern Policy in the light of the Slovak Presidency in the EU Council (Východná
politika EÚ vo svetle slovenského predsedníctva v Rade EÚ).
Experti na medzinárodné vzťahy sa pokúšali určiť, či je konflikt medzi EÚ a Ruskom novým štandardom. Niektorí tvrdia, že áno, iní
oponovali, že konflikt bol bežným stavom
aj v minulosti a výnimkou je skôr obdobie
harmonických vzťahov.

Najväčšia z krajín Východného partnerstva,
Ukrajina, je ako jediná bezprostredným susedom Slovenska a za posledné tri roky zažila anexiu Krymu a dlhotrvajúci ozbrojený
stret. „Bezpečnosť, stabilita a prosperita nás
a našich susedov spolu navzájom súvisia,“
povedal v úvodnom prejave štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek. Východné
partnerstvo by preto podľa neho malo mať
významné postavenie v našej agende.
Štátny tajomník pripomenul, že akčný plán
na liberalizáciu víz pre Ukrajinu sa objavil
už v roku 2010, ale výraznejšie začal napredovať až vo februári 2014. Práve vtedy sa
v Kyjeve odohrávali najväčšie protesty, dnes
známe ako Euromajdan. Nasledujúci mesiac
Rusko anektovalo Krym.
V dialógu s Ruskom pôsobí EÚ ako entita
bez nástrojov, bez sily a čo i len porovnateľného vplyvu. Jej hospodárska prevaha
je pritom asi desaťnásobná, vyhlásil ukrajinský politológ Oleksandr Suško. „V Eu-

Rusi už nevnímajú úniu ako úspešný projekt, čo mohlo v minulosti zmierňovať niektoré rozpory. Naopak ruská zahraničná
politika sa doma vníma ako úspech, priblížil
Mošes.
Vzťahy Európskej únie s Ruskou federáciou
sú históriou vzájomných nedorozumení,
myslí si Martin Kačo, riaditeľ Odboru spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,
MZVaEZ SR. Pozastavil sa nad tým, ako málo
vieme o tom, čo sa deje vo vnútri súčasného Ruska. Ruský analytik Boris Kuznecov to
nepriamo potvrdil. Európe podľa neho chýba strategická vízia.
Minulotýždňová návšteva Vladimira Putina
v Berlíne bola vôbec jeho prvou zastávkou
v Nemecku od anexie Krymu v roku 2014.
Nemecký expert Kai-Olaf Lang argumentoval, že obdobia spolupráce s Moskvou sú
skôr anomáliou. Doplnil však, konflikt môže
mať v medzinárodných vzťahoch aj pozitívne funkcie: „Problematický aspekt nastáva
až s intenzitou konfliktu a tým, ako sa vedie.“
Na záver diskusie sa Arkadij Mošes ohradil
voči potrebe poznať ruskú motiváciu. Pripomenul slová britského politológa Jamesa
Sherra: „Ak na vás niekto namieri zbraň, je
vám jedno, že má nevyliečiteľnú rakovinu.“
Očakáva však, že skôr či neskôr sa protiruské sankcie zmiernia. n

MAKSYM ROZUMNYI:
CHCEME SA ZA KAŽDÚ CENU VYMANIŤ SPOD RUSKÉHO TLAKU
Známy politológ tvrdí, že konflikt na východe Ukrajiny úplne odstránil pochybnosti o ukrajinskej identite a smerovaní.

tóriá. Rusko stratilo možnosť zasahovať do
vnútorných záležitostí krízou zmietaných
ukrajinských orgánov.

Maksym Rozumnyi je vedúcim Centra štúdií o Ruskej federácii na Národnom inštitúte
ukrajinských strategických štúdií v Kyjeve.

Strategický cieľ de-suverenizácie Ukrajiny
zostáva nezmenený. Dnes sa však dosahuje
inými metódami – politickými, ekonomickými a informačnými.

Ako by sme opísali súčasnú náladu v Kyjeve? Obávajú sa ľudia, že sa konflikt z Donbasu rozšíri?
V súčasnosti nie je veľká šanca, že sa konflikt
vystupňuje a rozšíri na nové ukrajinské teri-

V rovnakom čase ale chápeme, že sústredenie takmer sto tisíc vojakov, vrátane jednotiek Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), na našich

východných hraniciach predstavuje kedykoľvek možnosť horúceho konfliktu.
Čo by v tejto situácii pre Ukrajinu znamenalo zavedenie bezvízového režimu s EÚ?
Bezvízový režim je pre Ukrajincov cenný
najmä ako potvrdenie našej európskej integrácie. Chápeme, že je asociačná dohoda
istou náhradou za členstvo v únii. Pre Ukrajinu znamená jej implementácia splnenie
mnohých podmienok, no z európskej stra(pokračovanie na ďalšej strane)
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ny nezahŕňa výraznejší záväzok podporovať Ukrajinu. Súhlasíme s touto formou integrácie, pretože našim cieľom je vymaniť
sa spod ruského tlaku za akúkoľvek cenu.
Zrušenie víz rozšíri náš kontakt s Európu,
čím získame možnosť žiť v spoločnom informačnom, ekonomickom a kultúrnom prostredí. Ukrajinci veria, že sa v tomto priestore
budú môcť lepšie realizovať.

gande darí narušiť verejnú debatu v strednej Európe?

dernizácie v posledných dvoch storočiach,
to tak skutočne je.

Hybridná vojna je aj o významnej informačnej zložke. Jednoducho povedané, klame
a vytvára paralelnú realitu. Novú realitu
následne agresor vydáva za starú a dobre
známu. Úmyselne zamieňa dobro so zlom,
vytvára nových hrdinov a obete, simuluje
pátos a tragédiu. Napriek tomuto dokáže
presadiť informácie, ktoré potrebuje vrá-

Faktom zostáva, že Ukrajina stále žije v štandardoch a chápaní patrimoniálnej spoločnosti, ktorú opísal Max Weber, a prirodzeného štátu v poňatí Douglassa Northa. Našu
korupciu prelomia nové vzťahy, ktoré našej
krajine prinesie európska integrácia, zahraničné investície a rozvíjanie kontaktov s liberálnymi krajinami.

„Úspešný ukrajinský štát je
nebezpečenstvom pre záujmy
ruského režimu.“

Myslíte si, že by usporiadanie volieb na východe pomohlo vašej krajine získať opätovnú kontrolu nad hranicou s Ruskom?
Usporiadanie volieb na okupovaných teritóriách je kľúčovou otázkou mierového procesu. Na to sú dva spôsoby, medzi ktorými
neexistuje kompromis. Buď sa okupované
teritóriá vrátia Ukrajine a nastolí sa tam suverenita, právny systém a štátna moc, alebo
sa DĽR a LĽR zlegalizujú.
Rusko a ich bábky požadujú jedine druhú
možnosť. Znamenalo by to konanie volieb
bez odzbrojenia a bez kontroly hraníc. Na
tejto možnosti sa nezhodneme, ani keby
to malo za následok stratu porozumenia
a podpory zo strany Európy.
Zmenila sa situácia vo východných regiónoch, odkedy sa Rusko čoraz viac angažuje
v Sýrii?
Ruské vedenie sa snaží odvrátiť pozornosť
medzinárodného spoločenstva a svojich
občanov od vlastných zlyhaní a porážok.
Udalosti na Donbase podkopávajú ukrajinskú vládu, no neuspeli s tým. Putin potrebuje úspechy a víťazstvá, tak ich teraz hľadá
skôr v Sýrii. To však neznamená, že nechá
Ukrajinu na pokoji. Úspešný a demokratický
ukrajinský štát je smrteľným nebezpečenstvom pre všetky záujmy ruského režimu.
Týka sa to záujmov v domácej aj zahraničnej politike, hodnôt a ideológie, hospodárstva aj demografie. Neočakávam preto, že
Sýria nahradí Ukrajinu.
U nás na Slovensku sa dosť hovorí o informačnej vojne a o tom, ako nás ovplyvňuje.
Čo vravíte na to, ako sa kremeľskej propa-

Maksym Rozumnyi, zdroj SFPA

„Na Ukrajine je systém
parazitujúci na štáte a
spoločnosti.“

tane rôznych odkazov a konceptov. Keď
napokon obecenstvo stratí pojem o realite,
agresor ho osloví s praktickými a konkrétnymi záujmami. Znamená to, že po oklamaní
nasleduje podplácanie.
Mimochodom, je to technika, ktorá fungovala vo všetkých historických obdobiach.
Ukrajinská korupcia je silným argumentom
pre tých, ktorí sa stavajú proti ďalšej podpore Ukrajiny. Aký je skutočný rozsah korupcie
na Ukrajine?
Bohužiaľ, je tu veľmi vysoká úroveň korupcie, systém parazitujúci na štáte a spoločnosti. Z pohľadu moderných liberálnych
spoločností, ktoré sa nastúpili na cestu mo-

Ukrajinská korupcia je pre Európu omnoho
menej nebezpečná ako ruská, ktorá by ju
priviedla k archaickému stavu boja všetkých
proti všetkým a k totálnej nedôvere.
Aký dopad mal konflikt na domácu politickú scénu? Je jednotnejšia? Dokáže sa vláda
vyvarovať robeniu nákladných chýb?
Konflikt z agendy odstránil mnohé otázky,
ktoré dlhodobo komplikovali náš posun
vpred. V prvom rade sú to otázky identity
a zahraničnopolitickej orientácie. Občania
si uvedomili zodpovednosť za krajinu a štát.
V tomto smere vzrástli aj ich očakávania od
vlády a politikov.
Mnoho ľudí tieto požiadavky zatiaľ nespĺňa. Prechádzame preto očistným obdobím,
konfliktami a nestabilitou. Situáciu ďalej
zhoršujú sociálno-ekonomické problémy.
Je nepravdepodobné, že sa otočíme nesprávnym smerom, možné sú ale prieťahy
a nedorozumenia. n

PETER WAGNER:
NAŠEJ PODPORE PRE UKRAJINU ÚNAVA NEHROZÍ
Európska komisia si želá, aby konflikt na
východe nespomalil potrebné reformy.
Peter Wagner je vedúcim podpornej skupiny
Európskej komisie pre Ukrajinu.
Aké otázky máte v súčasnosti na starosti
ako šéf podpornej skupiny pre Ukrajinu?

V tejto chvíli je našou prioritou navrhnúť a implementovať ďalšiu podporu EÚ pre zodpovedné vládnutie prostredníctvom zriaďovania a posilnenia verejných inštitúcií. To v praxi
znamená, že spoločne s delegáciou EÚ v Kyjeve pripravujeme programy na podporu boja
proti korupcii, vytvorenie a posilnenie miest-

nej a regionálnej administratívy, zavedenie reformy súdnictva, modernizáciu vymožiteľnosti práva a zlepšenie verejnej administratívy.
V období 18 mesiacov sme sa zaviazali investovať sumu asi 300 miliónov eur do im(pokračovanie na ďalšej strane)

4

VÝCHODNÁ POLITIKA | 24. – 28. október 2016

plementácie viacerých takýchto intervencií
– tým podporíme ukrajinské reformné úsilie
na ďalšie tri až štyri roky.
Okrem toho tiež pôsobíme ako radcovia pre
ekonomické reformy za účelom liberalizácie
tamojšej ekonomiky a podpory investícií a exportu, aby Ukrajina vo vzťahu k EÚ v oblasti obchodu a investícií dosiahla maximálny úžitok.
Ukrajinský reformný proces je dynamický.
Spoločne s EEAS, členskými štátmi, medzinárodnými finančnými inštitúciami a ďalšími organizáciami musíme neustále myslieť
dopredu, aby sme našu podporu prispôsobili ukrajinskej reformnej agende.
Akým spôsobom formuje prebiehajúci konflikt na východe agendu skupiny v posledných dvoch rokoch?
Konflikt na východe Ukrajiny nevyhnutne
ovplyvňuje aj politiku. Našim cieľom však
vždy bolo, aby konflikt nebránil vláde v reformnom úsilí, čo do veľkej miery platí. Našu
prácu by mala tvoriť táto agenda.

to roka EÚ investuje viac než 700 miliónov
eur v grantoch a rozpočtových príspevkoch.
Tieto zdroje slúžia na podporu protikorupčného úsilia, reformu občianskej spoločnosti, zlepšenie výkonu justičného systému
a ďalších projektov. Ich spoločným cieľom
je podpora zodpovedného vládnutia a podnikateľského prostredia na Ukrajine.
Tieto projekty už prebiehajú alebo čoskoro začnú. A to nehovorím o pôžičkách, ktoré ponúkli Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)
a Európska investičná banka (EIB) na vybudovanie infraštruktúry a stimulovania ekonomiky.
Je to bezprecedentná podporu v bezprecedentnom reformnom úsilí Ukrajiny.
Dva roky po Majdane je to jasným dôkazom,
že sa zlepšuje vládnutie a ekonomika začína
dvíhať. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker ubezpečil, že pokým bude Ukrajina pokračovať v reformnom úsilí EÚ, tak v nasledujúcich rokoch jej bude k dispozícii ešte viac
prostriedkov, či už od EÚ, od EBRD alebo EIB.
Nevidím teda žiaden náznak únavy.

my na Ukrajine zostane zachovaná. Obdivujem všetkých ukrajinských politikov, štátnych zamestnancov a celú občiansku spoločnosť, ktorí posledných dva a pol roka tak
neúnavne pracujú na presadzovaní a implementácii reforiem. Napokon na to aby
uspeli, potrebujú podporu verejnosti. Mám
pocit, že musíme vyvinúť väčšie úsilie vo
vysvetľovaní, prečo sú reformy nevyhnutné, aký úžitok prinesú a samotných krokov
vlády. To reformám získa verejnú podporu,
zabráni tým únave a udrží spád.

„Obdivujem všetkých politikov,
štátnych zamestnancov
a občiansku spoločnosť, ktorí
tak neúnavne pracujú na
presadzovaní reforiem.“

Ako človek, ktorý dozerá na reformy, máte
pocit, že je Ukrajina ochotná tieto reformy
podstúpiť?
Ukrajine sa venujem naplno a musím povedať, že výrazná väčšina ľudí, s ktorými sa
rozprávam, reformy chce a chce ich čo najrýchlejšie. Prirodzene, usudzujem tak ako
človek, ktorý nimi nie je priamo ovplyvnený
ako ukrajinskí občania.
Pokiaľ ide o bežných Ukrajincov, prieskumy
naznačujú, že u politikov vidia nedostatočnú zanietenosť pre uskutočnenie nevyhnutných reforiem. To však neznamená, že neveria v ich princíp. Odhadujem teda, že ak by
politici reformy lepšie zdôvodnili, väčšina
ľudí by ich podporila rovnako ako zotrvanie
na európskej ceste.
Korupcia na Ukrajine je silným argumentom v rukách tých, ktorí sa stavajú proti
podpore pre Ukrajinu. Aký je skutočný rozsah korupcie na Ukrajine?

Peter Wagner, zdroj SFPA

Napriek konfliktu sa dosiahlo veľké množstvo ekonomických úspechov: po prvé je to
makroekonomická stabilizácia a pokračujúca práca vo finančnom a bankovom sektore.
Podarilo sa nám vybudovať komplexný
a celkom pôsobivý právny rámec pre boj s
korupciou, zreformovať súdnictvo, vymožiteľnosť práva, efektívnejšiu verejnú správu
a to všetko v prospech lepšieho podnikateľského prostredia.
Neobávate sa istého druhu „únavy“ zo strany západných spojencov? Je miera podpory
rovnaká ako v časoch Euromajdanu?
Od udalostí na Majdane z pred dva a pol
roka sa EÚ zaviazala Ukrajinu výrazne podporovať. Celkom to zahŕňa makro-ekonomickú pomoc 3,4 miliardy eur za účelom
stabilizácie hospodárstva v neistých časoch.
Ak sa pozrieme na granty, tak do konca toh-

„Nevidím žiaden
náznak únavy.“

Áno, ale čo v budúcnosti? Ako dlho táto intenzívna podpora vydrží?
Pravda je, že tá ľahšia časť je na konci.
Stratégia reforiem bola schválená, zákony
prešli, vybudovali sa nové inštitúcie. V súčasnosti je výzvou to, že ukrajinskí občania
a pozorovatelia očakávajú výsledky.
Prípady korupcie sa musia dostať pred súdy,
ktoré zabezpečia spravodlivý proces. Všetky
formy plienenia korporácií sa musia skončiť.
Potrebujeme pokračovať v privatizácii, no tá
musí byť transparentná. Verejné služby sa musia zlepšiť v záujme bežných potrieb občanov.
Napriek tomu si nemyslím, že EÚ trpí nejakou únavou. Verím, že hybná sila pre refor-

Je úplne jasné, že korupcia je jednou, ak nie
najväčšou, prekážkou budúceho rozvoja na
Ukrajine. Pravdepodobne nie je možné poznať
jej skutočný rozsah, pretože je často skrytá.
Myslím, že práve preto ľudia s obľubou používajú metafory ako korupcia na Ukrajine
je ako rakovina, alebo dokonca leukémia,
pretože prechádza celou krajinou. Ja sa však
takými metaforami nezaoberám a namiesto
toho pomáham Ukrajine konfrontovať sa
s problémom.
Doposiaľ sa nám podarilo dosiahnuť pozoruhodný progres, nepochybne čo sa týka
legislatívy. Pomohli sme navrhnúť podporný plán pre ukrajinskú vládu a Verchovnú
radu, média a miestne úrady, aby problémy
vyriešili na národnej úrovni. Teraz musí prísť
hmatateľné zníženie korupcie vo všetkých
oblastiach verejného i súkromného života.
Ihneď ako sa podarí zmeniť atmosféru k lepšiemu, investori nadobudnú dôveru a investujú na Ukrajine, čím krajine znovu pomôžu
napredovať. n
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UKRAJINCI VERIA, ŽE S POMOCOU EÚ VŠETKO PREKONAJÚ
Nespokojnosť s rýchlosťou reforiem na
Ukrajine nie je úplne oprávnená. Môžu
však trvať až desať rokov.
Konflikt na východe Ukrajiny si už vyžiadal
vyše 10 tisíc obetí. Ďalších 22 tisíc bolo zranených, 1,7 milióna ľudí opustilo svoje domovy
a vyše 1 milión obyvateľov odišlo do emigrácie. HDP Ukrajiny sa prepadlo o vyše 20 %.
„Ukrajina je dnes turbulentnou zónou,“
uviedol v pondelok Jurij Muška z ukrajinského ministerstva zahraničných vecí. Na
bratislavskej konferencii EU Eastern Policy
in the light of the Slovak Presidency in the
EU Council hovoril o najaktuálnejších výzvach, ktorým čelí náš východný sused. Na
úvod podujatia vyhlásil: „Veríme, že s pomocou Európskej únie sa nám podarí prekonať
všetky problémy, ktorým dnes čelíme.“

obdobiach a v rôznych oblastiach pomáha
30 až 40 špecialistov.
Vedúci podpornej skupiny povedal, že
nespokojnosť niektorých s rýchlosťou reforiem na Ukrajine nie je úplne namieste:
„Krajina veľká ako Ukrajina sa nedá zmeniť
za 2 roky.“ Pomoc Ukrajine podľa neho nie
je o výške dotácií ale o odhodlaní. Prvé výsledky sú vraj vidieť aj v boji proti korupcii.
Bývalý slovenský minister financií Ivan
Mikloš je v súčasnosti spoločne s ďalšími stredoeurópskymi politikmi poradcom

Kataryna Wolczuk z Centra ruských, európskych a eurázijských štúdií na University
of Birmingham vníma asociačnú dohodu
s Európskou úniou ako plán posunúť Ukrajinu vpred. Je to však dlhodobý plán, minimálne na 5-10 rokov.
Konflikt na východe mnohých šokoval a preto
hľadajú rýchle riešenia. Dôvod, prečo sú na
tom dnes napríklad pobaltské štáty lepšie, je
podľa nej to, že po skončení obdobia komunizmu mali v pamäti fungujúce inštitúcie, ktoré to vznikli po rozpade impéria v roku 1918. n

REFORMY V TIENI KONFLIKTU
Ukrajinská politická reprezentácia podmieňuje vypísanie volieb vo východných
regiónoch stiahnutím ozbrojených jednotiek a získaním kontroly nad východnou
hranicou. Ruský pohľad je taký, že Ukrajina
najprv Donbasu pridelí špeciálny štatút, následne sa tam odohrajú voľby a až potom sa
rozhodnú o hraniciach, vysvetlil Muška diametrálny rozdiel v nazeraní na kľúčový bod
mierovej dohody z Minska.
Reformný proces tak naďalej sprevádzajú
rokovania o budúcom politickom usporiadaní na východe. Nemecký diplomat Peter
Wagner sa na konci minulého roku stal
vedúcim podpornej skupiny Európskej komisie pre Ukrajinu. Jeho hlavnou úlohou je
dohľad nad reformami. Časť jeho tímu preto
permanentne pôsobí v Kyjeve.
V Bratislave predstavil fungovanie skupiny,
ktorá vznikla ako jedna z mnohých európskych reakcií na revolučné hnutie Majdan.
Dnes je vraj znakom bezprecedentnej podpory zo strany EÚ, keď Wagnerovi v rôznych

zdroj SFPA

v Kyjeve. Potvrdil, že sa za posledné 2 roky
po Majdane podarilo urobiť viac zmien než
kedykoľvek predtým.
„Dalo sa spraviť viac a stále je potreba robiť
viac,“ povedal Mikloš. Pozitívami sú podľa
neho makroekonomický vývoj, reforma bankového sektoru a presadzovanie antikorupčnej legislatívy. Doplnil, že reformy sú mnoho
viac politickým problémom ako technickým,
no najúspešnejšie krajiny sú vždy tie, ktoré
robia najdôkladnejšie reformy.

POZADIE: Články a rozhovory v tomto
špeciáli vznikli počas konferencie EU
Eastern Policy in the light of the Slovak
Presidency in the EU Council. Tú organizovala 24. 10. 2016 Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Partnermi
podujatia boli Friedrich Ebert Stiftung
a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
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