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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. uznává, že region Střední Asie je významný pro bližší strategické vztahy s EU, a klade 

důraz na posílení obchodních vazeb a výměn mezi těmito dvěma regiony na základě 

společných hodnot, jak jsou zakotveny v dohodách o partnerství a spolupráci (PCA); 

zdůrazňuje, že EU je druhým největším obchodním partnerem pro země Střední Asie; 

žádá, aby se EU v této oblasti ujala úlohy propagující volný a spravedlivý obchod (fair 

trade), otevřené a diverzifikované sociálně tržní hospodářství, standardy WTO a zásady 

mezinárodního obchodu; požaduje, aby byla EU v reakci na rostoucí regionální vliv Ruska 

a Číny více proaktivní; 

2. zdůrazňuje význam uzavření dohody o posíleném partnerství a spolupráci 

s Kazachstánem, a vyzývá Komisi, aby posílila bilaterální vztahy s dalšími zeměmi tohoto 

regionu; zdůrazňuje, že je důležitý komplexní přístup zahrnující vedle posilování 

obchodních a hospodářských styků také intenzívní dialog v oblasti politiky a lidských 

práv; potvrzuje svůj postoj, že pokrok ve vyjednávání záleží na pokroku dosaženém 

v politické reformě, dodržování lidských práv a právním státu; věří, že důležitým 

přínosem je v tomto směru členství ve Světové obchodní organizaci, jakož i členství 

v Mezinárodní organizaci práce a dalších agenturách OSN, a vyzývá Uzbekistán 

a Turkmenistán, aby se řídily příkladem dalších států Střední Asie; 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzivnila politické a diplomatické vztahy 

s Turkmenistánem, přičemž si přeje brzké uzavření dohody o partnerství a spolupráci 

a zřízení delegace EU v Ašchabadu; 

4. zdůrazňuje úlohu Střední Asie jakožto strategického partnera pro EU v oblasti úsilí 

o diverzifikaci zdrojů energie a zajištění energetické bezpečnosti; věří, že budoucí 

strategie EU pro Střední Asii musí mít širší vizi i mimo oblast energetiky, která bude 

v souladu s evropskými závazky v oblasti udržitelného rozvoje a snižování emisí uhlíku, 

přičemž může být rozšířena i na země jako je Ázerbájdžán a Írán či Mongolsko, a usilovat 

o omezení závislosti na vývozu fosilních paliv a dalších přírodních zdrojů a o zvýšení 

diverzifikace hospodářství; zdůrazňuje, že EU by měla přispět k vyřešení sporů týkajících 

se Kaspického moře, aby mohla využívat jeho energetický potenciál a usnadnila výstavbu 

nové energetické infrastruktury, která spojí Střední Asii s jinými regiony; 

5. domnívá se, že hospodářská diverzifikace regionu poskytuje přidanou hodnotu, pokud jde 

o regionální rozvoj, stabilitu a bezpečnost, a to při zohlednění sociální, hospodářské 

a environmentální rovnováhy; považuje za nezbytné modernizovat a rozvíjet domácí 

dopravní a energetickou infrastrukturu, především ve venkovských oblastech, zlepšovat 

přístup k vysokorychlostnímu internetu a usnadňovat rozvoj meziregionálního propojení; 

má za to, že stejně tak je pro rozvoj regionu prioritní ekologická obnova a udržitelný 

rozvoj, a zdůrazňuje význam obchodu při jejich posilování; je příznivcem toho, aby EU 

více podporovala rozvoj obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a řízení 

zdrojů v zemích Střední Asie a povzbuzovala přeshraniční spolupráci mezi nimi; 

6. zdůrazňuje, že se zde vyskytuje nedostatek vysoce kvalifikovaných profesionálních 
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pracovníků, což má dopad na konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj regionu 

a omezuje možnosti zahraničních investic; vyzývá tudíž Komisi a členské státy, aby 

kladly větší důraz na podporu reforem vysokoškolského vzdělávání, kdy bude vzdělávání 

propojeno s pracovním trhem, odbornou přípravou, studentskými výměnami, stipendii, 

výcvikem a sdílením know-how, a to se zaměřením na mladší generaci; zdůrazňuje, 

že stejně jako investice a hospodářský rozvoj je pro sociální a demokratický růst Střední 

Asie a občanů jejích zemí zásadní vzdělávání a odborná příprava; je přesvědčen, 

že spolupráce s Evropou v této oblasti musí být založena na zacíleném a vyzkoušeném 

nástroji, jakým je Erasmus plus; 

7. vítá žádost Kyrgyzstánu o uplatnění režimu GSP+ a doufá, že tento příklad budou 

následovat také Tádžikistán a Uzbekistán; 

8. požaduje, aby se nadále usilovalo o podporu modernizace a diverzifikace hospodářství 

těchto států a aby se jim dále usnadňovalo vytváření příznivého prostředí pro zahraniční 

investice, čehož by se mohlo docílit posílením právního státu, dodržováním lidských 

a základních práv a práv menšin, efektivním využíváním „doložky o neplnění“, snížením 

byrokratické zátěže a správních zásahů v podnicích, zlepšením prostředí pro podnikání, 

odstraněním překážek přeshraničního obchodu a reformou systému soudnictví;  

zdůrazňuje potřebu zajistit komplexní ochranu vlastnických práv a zahraničních investic, 

a sice prostřednictvím boje proti korupci i poskytování relevantní odborné přípravy; 

zdůrazňuje, že jednou z hlavních překážek zahraničních investic v regionu zůstává 

korupce; 

9. vítá nárůst makrofinanční pomoci a žádá, aby tento nástroj fungoval podle přísných 

kritérií nákladů a výnosů a na základě přesných a pečlivých analýz dopadu na účinek 

přelévání v zemi, která je příjemcem; při zohlednění hlavních bodů zpráv o pokroku 

strategie zdůrazňuje význam zapojení členských států do provádění pomoci EU, aby bylo 

dosaženo významnějšího dopadu a lepších výsledků; 

10. v návaznosti na zjištění OECD uznává obzvláštní význam programů k propojení 

podnikání PZI–MSP jakožto nástroje diverzifikace a maximalizace efektu přelévání, který 

investice mají, což umožní zemím Střední Asie propojit přímé zahraniční investice těsněji 

se svými domácími ekonomikami, a v důsledku toho zvýšit svou konkurenceschopnost 

a zároveň získat přístup k mezinárodním trhům, financování, technologiím 

a manažerským dovednostem; v tomto ohledu vyzývá vlády států Střední Asie, aby 

iniciovaly tyto programy a zvýšily zapojení zúčastněných subjektů do těch, které již 

existují; zdůrazňuje, že aby se zajistil soulad místní produkce s mezinárodními normami 

jakosti, je nutno zavést doplňková opatření, jako jsou programy vzdělávání, které 

pomohou MSP zvýšit dovednosti svých pracovníků nebo si tyto mezinárodně uznávané 

normy jakosti osvojit; 

11. je přesvědčen, že by EU za spolupráce s členskými státy měla nadále podporovat 

konkrétní politiky regionální integrace a strategie pro budování důvěry, ale také 

odměňovat prostřednictvím rozšířené spolupráce pozitivní kroky jednotlivých států nebo 

skupin zemí Střední Asie; domnívá se, že opatření činěná EU by se měla řídit potřebami 

a specifickou charakteristikou každé země; zdůrazňuje, že je třeba prohlubovat politický 

dialog a podporovat kroky zaměřené na budování důvěry mezi jednotlivými státy regionu; 

12. uznává, že spolupráce Uzbekistánu s Mezinárodní organizací práce v oblasti sklizní 
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bavlny slibně pokračuje a že dochází k pokroku ve věci systematické dětské práce; 

konstatuje však, že situace v souvislosti s nucenou prací, zastrašováním a nátlakem 

na nevládní skupiny působící v humanitární a pracovněprávní oblasti, jaká nastala 

při monitorování sklizně bavlny v roce 2015, musí být zlepšena; 

13. připomíná, že Parlament se rozhodl neprojednávat udělení souhlasu s protokolem 

k dohodě o partnerství a spolupráci, kterým se rozšiřuje platnost ustanovení dohody 

na dvoustranný obchod s textilem, do doby, než bude prokázáno, že došlo k zavedení 

konkrétních reforem a dosažení podstatných výsledků naznačujících, že Uzbekistán 

je vedle dětské práce skutečně také na cestě k vymýcení nucené práce;  
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