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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o stavu provádění strategie EU pro střední Asii
(2011/2008(INI))

 Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a zejména na článek 21 této smlouvy,

– s ohledem na dohody o partnerství a spolupráci, jež EU uzavřela s a Uzbekistánem, 
Kyrgyzskou republikou, Kazachstánem a Tádžikistánem, na Prozatímní dohodu 
o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropskými společenstvími 
a Turkmenistánem a na dohodu o partnerství a spolupráci, která byla uzavřena mezi EU 
a Turkmenistánem, podepsána dne 25. května 1998, avšak doposud nebyla ratifikována, 

– s ohledem na strategii EU pro nové partnerství se střední Asií, kterou přijala Evropská 
rada ve dnech 21–22. června 20071, a na společné zprávy o pokroku Komise a Rady ze 
dne 24. června 20082 a 28. června 20103,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o střední Asii, zejména na usnesení ze dne 20. února 
2008 o strategii EU pro Střední Asii4, ze dne 6. května 20105 a 8. července 20106 o situaci 
v Kyrgyzstánu, ze dne 11. listopadu 2010 o posílení OBSE a úloze EU7, ze dne 
25. listopadu 2010 s názvem „Směrem k nové energetické strategii pro Evropu 2011–
2020“8, ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o lidských právech ve světě v roce 
2009 a politice Evropské unie v této oblasti9 a ze dne 7. července 2011 o vnější politice 
EU na podporu demokracie10, 

– s ohledem na Evropskou iniciativu pro demokracii a lidská práva vyhlášenou v roce 2003, 
jejímž cílem je prosazování lidských práv a podpora reformy trestního práva, demokracie, 
řádné správy věcí veřejných, svobody médií a právního státu, bezpečnostních složek 
(policie/ozbrojených sil) a předcházení konfliktům, a na následně vytvořený evropský 
nástroj pro demokracii a lidská práva (nařízení (ES) č. 1889/2006)11,

– s ohledem na ministerské schůzky mezi EU a zeměmi střední Asie, které se od roku 2007 
konají dvakrát ročně, a na konference ministrů EU a zemí střední Asie o otázkách 
bezpečnosti konané v roce 2008 a 2009,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf
2 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st08/st08124.en10.pdf
4 Úř. věst. C 184E/2009, s. 49.
5 Úř. věst C 81E/2011, s. 80.
6 Přijaté texty, P7_TA(2010)0283.
7 Přijaté texty, P7_TA(2010)0399.
8 Přijaté texty, P7_TA(2010)0441.
9 Přijaté texty, P7_TA(2010)0489.
10 Přijaté texty, P7_TA(2011)0334.
11 Úř. věst L 386, 29.12.2006, s. 1.
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– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj 
a Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že trvale udržitelný rozvoj každé země je možný pouze tehdy, je-li 
zaručeno fungování demokratických institucí, právního státu, základních svobod a silné 
občanské společnosti,

B. vzhledem k tomu, že neuspokojivý stav ve správě a regionální spolupráci států střední 
Asie je významnou příčinou špatné politické, sociální a hospodářské situace a skromných 
výsledků rozvojové spolupráce,

C. vzhledem k tomu, že malá vzájemná důvěra zhoršuje napětí při sdílení přírodních zdrojů, 
ohrožuje regionální spolupráci a zvyšuje riziko vzniku konfliktů; avšak vzhledem k tomu, 
že problematická dostupnost vody je spíše způsobena špatným hospodařením a plýtváním 
s vodními zdroji než jejím všeobecným nedostatkem,

Zapojení EU 

1. domnívá se, že zapojení EU musí být diferencované a podmíněné, vycházet z měřitelného 
pokroku v oblasti lidských práv, řádné správy, udržitelného rozvoje, právního státu a boje 
proti korupci a fungovat na principech podobných politice sousedství EU, a to co se týče 
míry pomoci i její povahy;

2. uznává význam plynulé práce zvláštního zástupce EU v této oblasti, konkrétně co se týče 
zajištění vysoké úrovně politického dialogu se státy střední Asie; žádá, aby politický 
dialog vycházel z posouzení toho, zda státy střední Asie plní povinnosti, které jim ukládá 
členství v OBSE;

3. vítá skutečnost, že se všemi pěti zeměmi probíhá pravidelný dialog o lidských právech, 
přestože celkový pokrok v této oblasti je malý a v některých případech lze pozorovat jisté 
zhoršení; zastává názor, že probíhající dialogy o lidských právech by neměly být 
zneužívány jako záminka pro zanedbávání otázek lidských práv v ostatních oblastech 
spolupráce nebo pro nečinnost ohledně dalších opatření; vyzývá k systematickému 
zapojení nevládních organizací a zástupců občanské společnosti na přípravě těchto 
dialogů a na zveřejnění jejich výsledků, aby bylo možné posoudit efektivitu jejich práce 
a závazků smluvních stran;

4. podporuje vyslání plnohodnotných delegací EU do všech zemí střední Asie, jelikož se tím 
zviditelní přítomnost EU v regionu, podpoří dlouhodobá spolupráce a zapojení všech 
složek společnosti a urychlí pokrok k lepšímu porozumění koncepci právního státu, k jeho 
vzniku a dodržování lidských práv;

5. vyjadřuje politování nad tím, že se EU při navazování kontaktů s nezávislou občanskou 
společností v oblasti lidských práv a řádné správy setkala s potížemi, což souvisí 
s neustálým pronásledováním nevládních organizací v této oblasti; vyzývá k podpoře 
skutečně nezávislých nevládních organizací, aby mohly sehrát efektivní úlohu při 
v rozvíjení a upevňování občanské společnosti;

6. schvaluje konání pravidelných regionálních summitů EU-střední Asie a vyzývá k ustavení 
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parlamentního fóra EU-střední Asie, na němž bude možné hodnotit obsah jednání 
summitů a které k nim bude přispívat; zdůrazňuje význam pravidelné bilaterální 
parlamentní spolupráce v rámci stávajících výborů pro parlamentní spolupráci a na 
meziparlamentních setkáních se zeměmi střední Asie;

Bezpečnost osob, řádná správa, lidská práva a demokratizace

7. vyjadřuje politování nad tím, že i přes pozitivní vývoj v regionu (zrušení trestu smrti 
v Uzbekistánu, ústavní reformy a reformy v soudním řízení atd.) zůstává celková situace 
v oblasti lidských práv a právního státu znepokojující;

8. vyzývá k tomu, aby byly dialogy o lidských právech posíleny a aby byly efektivnější 
a zaměřené na výsledek; vyzývá Radu a Evropskou službu pro vnější činnost (EEAS), aby 
stanovily kritéria pro měření pokroku, jehož dosáhly státy tohoto regionu v oblasti 
lidských práv a právního státu, a efektivity opatření EU a projektů pomoci, které by měly 
ke splnění tohoto cíle směřovat;

9. je znepokojen tím, že se nadále využívá mučení a že je vážným způsobem omezována 
činnost sdělovacích prostředků a svoboda projevu, shromažďování a sdružování; naléhavě 
vyzývá EU a její místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku, aby zveřejnila případy politických vězňů, uvězněných 
ochránců lidských práv a novinářů a žádala o jejich okamžité propuštění;

10. považuje iniciativu v oblasti právního státu za klíčovou součást spolupráce se státy střední 
Asie a schvaluje příkladnou spolupráci EU se svými členskými státy na realizaci projektů 
pomoci; očekává, že projekt platformy pro právní stát bude obsahovat jasně stanovené cíle 
a zahrnovat transparentní hodnocení jejich plnění a výsledků, a že tím však nebudou 
posíleny represivní složky bezpečnostních sil;

Energie, voda a životní prostředí

11. považuje za nanejvýš důležité, aby součástí projektů spolupráce v oblasti energetiky byly 
dlouhodobé smlouvy o dodávkách, které budou v souladu se zásadami iniciativy pro 
transparentnost těžebního průmyslu;

12. zastává názor, že velmi důležitá je reforma zemědělství, přičemž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost diverzifikaci výroby, snížení závislosti na pěstování zejména bavlny a zavádění 
pokročilých postupů a technik ve vodním hospodářství, ochraně vodních zdrojů 
a zavlažování;

13. zdůrazňuje, že otázky související s vodou v regionu i nadále představují jednu z hlavních 
příčin napětí a potenciálních konfliktů; v tomto ohledu vyzývá všechny země v regionu, 
aby bez dalších odkladů podepsaly a ratifikovaly úmluvu z Espoo a Aarhuskou úmluvu 
a posílily zapojení místních subjektů do procesu rozhodování;

14. zdůrazňuje nutnost zavést věrohodný a efektivní trvalý rámec, do nějž se budou moci 
zapojit země po proudu a proti proudu vodních toků a společně diskutovat o opatřeních, 
která je třeba přijmout s cílem vyřešit problémy s vodou v celém regionu, a o těchto 
opatřeních společně rozhodovat;
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15. vítá větší zapojení Evropských rozvojových bank v tomto regionu, zejména rozšíření 
mandátu Evropské investiční banky na střední Asii, se zaměřením na otázky životního 
prostředí a vodních zdrojů;

16. domnívá se, že odborné znalosti EU v oblasti hospodaření s mezinárodními vodními 
zdroji a její současné zapojení do dvoustranné spolupráce na integrovaných národních 
vodohospodářských plánech a do mnohostranné spolupráce v rámci regionálního projektu 
v oblasti řádné správy vodních zdrojů a Mezinárodního fondu pro záchranu Aralského 
jezera jí umožňuje zaujmout pozici prostředníka a zprostředkovatele pro sdílení vodních 
zdrojů mezi zeměmi po proudu a proti proudu (včetně severního Afghánistánu), což je 
úloha, jíž se žádný mezinárodní subjekt není ochoten či schopen zhostit, a to i přes výzvy 
dotčených zemí;

Bezpečnost a správa hranic

17. opětovně potvrzuje svou podporu činnostem zaměřeným na posílení regionální 
spolupráce, neboť ji považuje za jediný způsob řešení celé řady potíží v oblasti 
přeshraniční bezpečnosti a hospodaření se zdroji a etnických, ekologických a rozvojových 
problémů, s nimiž se tyto státy potýkají;

18. bere na vědomí přistoupení Kazachstánu do celní unie s Ruskem a Běloruskem a doufá, že 
se tato unie bude rozvíjet směrem k začlenění států střední Asie, které k ní ještě nepatří;

19. vyzývá k propojení přeshraniční spolupráce s Afghánistánem, především s jeho 
okrajovými provinciemi, s činnostmi a programy v oblasti dopravy, energetiky, obchodu 
a rozvoje;

Kazachstán

20. vyzývá místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby nadále vyvíjela tlak na kazašské orgány, a docílila tak toho, 
že splní své sliby ohledně lepších voleb a svobody sdělovacích prostředků, k nimž se 
zavázaly před svým předsednictvím OBSE v roce 2010, v souladu se základními závazky 
členských států OBSE a Národním plánem pro lidská práva, jejž vláda Kazachstánu 
přijala v roce 2009;

21. vítá úsilí Kazachstánu o navázání užších a pevnějších vztahů s EU a bere na vědomí 
nedávné zahájení jednání o nové rozšířené dohodě o partnerství mezi EU a Kazachstánem, 
zdůrazňuje však, že hospodářská spolupráce musí jít ruku v ruce se spoluprací politickou 
a vycházet z politické vůle k uplatňování společných hodnot; v souvislosti s tím očekává 
dosažení hmatatelného pokroku v oblasti svobody sdělovacích prostředků, svobody 
sdružování a shromažďování a zlepšení průběhu voleb v nadcházejících parlamentních 
volbách v roce 2012;

Kyrgyzstán

22. cení si úsilí Kyrgyzstánu o provádění demokratických reforem a o přechod ke skutečnému 
pluralitnímu systému; doufá, že další pokrok bude zaznamenán v průběhu příštích 
prezidentských voleb, které by měly proběhnout koncem roku; upozorňuje však, že 
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k dosažení řádně fungující demokracie je třeba trvale vyvíjet úsilí, a v tomto ohledu 
vyzývá místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby kyrgyzským orgánům poskytla pomoc v oblasti budování 
institucí, upevnění demokratických postupů, boje proti korupci a pronikání 
organizovaného zločinu do kyrgyzské správy;

23. vítá rozhodnutí kyrgyzské vlády zřídit zvláštní výbor, který bude provádět a sledovat 
doporučení nezávislé mezinárodní komise (IIC) pro vyšetřování událostí, k nimž došlo 
v červnu roku 2010 v jižním Kyrgyzstánu, a vyzývá kyrgyzské orgány, aby přijaly 
nezbytná opatření, jimiž docílí zmírnění napětí mezi etniky a stabilizace situace a podpoří 
kulturní dialog, dodržování práv menšin a boj proti všem formám diskriminace; vyzývá 
EU, aby společně s kyrgyzskými orgány a nevládními organizacemi vyvinula 
a uskutečnila programy pomoci EU zaměřené na prevenci konfliktů, usmíření a prevenci 
beztrestnosti;

Tádžikistán

24. vyjadřuje znepokojení nad tím, do jaké míry je rozvojová pomoc EU v této zemi 
neúčinná, což je způsobeno vysokou mírou korupce a hrozbou oddělení jednotlivých 
regionů a prohloubeno zoufalými hospodářskými a sociálními podmínkami; vyzývá proto 
k zaujetí alternativního přístupu založeného na bezpečnosti osob a na alternativních 
způsobech pomoci;

25. žádá EU o podporu a pomoc, a to pomocí studie proveditelnosti, odborných znalostí, 
v případě potřeby půjčky EIB v přiměřené výši, provádění projektů menších vodních 
elektráren podél říčních toků a využívání alternativních obnovitelných zdrojů energie;

Turkmenistán

26. bere na vědomí skutečnost, že v politické, hospodářské, sociální a vzdělávací oblasti byly 
přijaty právní předpisy, a očekává, že po slovech budou následovat činy; v tomto ohledu 
žádá Radu a místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby turkmenské úřady vybízely k řádnému uplatňování nových 
právních předpisů a pokračovaly v navazování kontaktů s mezinárodními a regionálními 
organizacemi;

27. s politováním však přistupuje k tomu, že nebyla splněna žádná z podmínek, které v únoru 
roku 2008 stanovil Evropský parlament a jejichž cílem bylo pokročit s prozatímní 
dohodou, přičemž se jedná především o volný a neomezený přístup Mezinárodního 
výboru Červeného kříže, propuštění všech politických vězňů a vězňů svědomí, odstranění 
všech vládních překážek v cestování a povolení práce nevládních organizací v zemi;

Uzbekistán

28. bere na vědomí závěry Rady z října 2010, v nichž byly zrušeny veškeré sankce uložené 
Uzbekistánu a stvrzena ochota EU uceleným způsobem posílit vztahy s touto zemí; 
připomíná, že míra tohoto zapojení závisí na pokroku v Uzbekistánu v oblasti lidských 
práv, demokratizace a právního státu, a očekává, že Evropská služba pro vnější činnost 
a Radu vypracují postup pro kritickou, podmínečnou a soudržnou evropskou spolupráci 
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s Uzbekistánem;

29. vyjadřuje politování nad nedávným rozhodnutím uzbeckých orgánů uzavřít úřad Human 
Rights Watch v Taškentu a vyzývá je, aby národním a mezinárodním nevládním 
organizacím umožnily neomezeně se pohybovat a působit po celé zemi;

*
* *

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Strategický význam střední Asie pro Evropu je dobře znám, často je však podceňován. V roce 
2007 byla vyvinuta strategie EU pro tento region, díky níž stoupla informovanost a posílila se 
vůle k zaujetí uceleného a strukturovaného přístupu.

V průběhu čtyř let poté bylo mnoho dosaženo. EU umožnila uskutečnění důležitých iniciativ 
a programů, jimiž podpořila priority stanovené ve svém původním dokumentu: řádná správa, 
právní stát, lidská práva a demokratizace, vzdělávání a odborná příprava, hospodářský rozvoj, 
obchod a investice, doprava a energetika, udržitelné vodní hospodářství a ohled na životní 
prostředí, boj proti společným hrozbám a výzvám, mezikulturní dialog.

EU s těmito pěti zeměmi navázala užší a strukturovanější vztahy a často a pravidelně pořádá 
setkání vysokých úředníků Evropy a zemí střední Asie. EU zahájila pravidelné dvoustranné 
dialogy o lidských právech a o vnitrostátních politikách v oblasti vodohospodářství. Členské 
státy se přímo podílí na provádění strategie EU, evropské banky (EIB, EBRD) již mají území 
pod kontrolou a nedávno byl vytvořen „investiční nástroj pro střední Asii“.

Avšak od roku 2007 dochází ve světě k významným změnám. Na pozadí celosvětové 
hospodářské a sociální krize probíhá v arabském světě jedna revoluce za druhou. Mezinárodní 
koalice se začíná stahovat z Afghánistánu, aniž by jí po deseti letech vojenských operací byl 
znám výsledek války. Díky Lisabonské smlouvě získala Evropská unie nástroje pro 
soudržnou zahraniční politiku a Evropskou službu pro vnější činnost, která zajišťuje její 
uplatňování. Rovněž ve střední Asii došlo k významným událostem, často tragickým, jako 
byly například násilné konflikty s etnickým podtextem ve městě Oš v červnu 2010 a nové 
geostrategické rozvahy pro tento region. Tento vývoj nás nutí k tomu, abychom přehodnotili 
politiku vůči střední Asii, zjistili, čeho bylo dosaženo, a navrhli nové přístupy, jimiž 
přizpůsobíme svoji činnost stavu regionu ohroženého řadou problémů, které mohou mít dopad 
na Evropu. 

Přes nesporný pokrok nyní jasně vyvstávají omezení strategie EU vůči střední Asii. EU se 
nedaří sladit různé cíle, hodnoty a zájmy do účinných programů přizpůsobených místním 
podmínkám.

Dopady projektů EU lze hodnotit velmi obtížně a EU není ve střední Asii dostatečně 
viditelná. Má tam pouze tři delegace a s vysláním dvou dalších do jiných zemí má problémy. 
EU tudíž trpí nedostatkem pracovníků na místě a její projekty obvykle uskutečňují jiné 
mezinárodní organizace. 

EU na střední Asii vyčleňuje jen skromné finanční prostředky1, což svědčí o nedostatku 
zájmu o tuto oblast a rovněž o omezené absorpční kapacitě přijímajících zemí. Jedna třetina 
přidělených prostředků je určena na podporu regionální spolupráce, k čemuž však v důsledku 
napětí mezi jednotlivými zeměmi dochází jen velmi obtížně. Z toho důvodu existuje riziko, že 
by tyto prostředky mohly být převedeny na bilaterální projekty nebo do jiných částí světa. 

                                               
1  Nástroj rozvojové spolupráce (DCI) vyčlenil 321 milionů EUR na provádění strategie v letech 2011–
2013, což činí 20 milionů EUR ročně na jednu zemi. 
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Ve společné hodnotící zprávě (Rady a Komise) z roku 2010 se uvádí, že je nutné dosáhnout 
zlepšení, avšak ne ve všech případech jsou popsána konkrétní opatření. 

Dle našeho názoru musí EU od základů přehodnotit svou strategii, posílit svůj závazek 
a zaměřit se na cíle a opatření, které mohou s největší pravděpodobností vyřešit nejnaléhavější 
problémy: lidská práva a právní stát, voda a energie, regionální bezpečnost. 

Zpravodajka se domnívá, že pilíři, na nichž bude spočívat nový přístup EU k tomuto regionu, 
by měla být bezpečnost osob a opravdová regionální spolupráce. 

EU musí ke střední Asii přistupovat prostřednictvím hloubkové revize, jako tomu bylo u zemí 
v jejím bezprostředním sousedství. EU se neumí postarat o etické otázky v jedné části světa 
a na porušování svých hodnot v jiné části světa nereaguje, čímž riskuje ztrátu důvěryhodnosti. 
Hlavním cílem veškerých činností a iniciativ ze strany EU musí být podpora lidských práv 
a právního státu.

Všechny vlády ve střední Asii nadále pomocí represí usilují o stabilitu režimů osobní moci, 
avšak pro společnost jako celek nemají vyhlídky dlouhodobé bezpečnosti. EU a její západní 
partneři po dlouhou dobu převážně zastávali názor, že tato stabilita je cenná sama o sobě, 
a rozhodli se ignorovat její nejistou povahu a cenu, kterou za ni platí lidé. 

Tímto směrem nemůže EU pokračovat. Tato stabilita je založena na represích a je 
krátkozraká. V tuto chvíli hrozí v každé zemi tohoto regionu nepokoje, což dokládá rychlost, 
s níž se v loňském roce šířilo etnické násilí. EU musí být připravena na politické vakuum, 
které může nastat v důsledku změn vyplývajících z etnických a regionálních konfliktů. 

Je nutné učinit přítrž situacím, kdy se upřednostňuje stabilita režimů kvůli nejrůznějším 
zájmům, jako je eventuální možnost diverzifikace dodávek zemního plynu, nebo výstavba 
vojenských základen, z nichž bude možné zásobovat jednotky EU v Afghánistánu. Finanční 
podpora, již EU poskytuje uzbeckému parlamentu, který nemá s demokraticky zvolenou 
institucí nic společného, nebo skutečnost, že evropská finanční pomoc vyčleněná na nevládní 
organizace byla přidělena charitativní nadaci pod kontrolou uzbecké vlády, jsou bez pochyby 
příznačné příklady. S takovou servilností je nutné skoncovat. 

Nemáme v úmyslu navrhnout, aby se EU přestala v této oblasti angažovat. Naopak, je 
nejvyšší čas se do dění ve střední Asii zapojit, avšak jiným, novým způsobem. 

Bezpečnost osob

Musíme svým partnerům vysvětlit, v čem se naše pojetí bezpečnosti a stability liší od jejich. 
EU se musí kriticky stavět k vládám, které ve jménu národní bezpečnosti porušují základní 
práva svých občanů, a současně jim vysvětlit, že podobná opatření vedou ke vzniku 
extrémních a radikálních postojů. Středobodem naší politiky by měla být podmíněnost 
a uplatňování zásad „diferenciace“ a „čím více, tím lépe“. 

Koncepce bezpečnosti osob může EU poskytnout pevný koncepční rámec, větší legitimitu 
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a vysvětlení své politické činnosti. Hlavní myšlenkou musí být podpora bezpečnosti a splnění 
konkrétních a každodenních potřeb obyvatel. Je nutné klást větší důraz na společné projekty 
za účasti místních činitelů a občanské společnosti, alespoň umožňují-li to základní podmínky.

Při spolupráci EU s každou z těchto zemí je třeba zaujmout diferencovaný dvoustranný 
přístup odpovídající požadavkům a potřebám každé země: Státy bohaté na uhlovodík, 
Kazachstán a Turkmenistán, potřebují při provádění reforem spíše technickou než rozvojovou 
pomoc. Na druhé straně stojí Kyrgyzstán a Tádžikistán, velmi chudé a zranitelné země, které 
samozřejmě potřebují spíše přímou finanční pomoc, pod podmínkou, že její využití lze 
transparentním způsobem ověřit, a rovněž cílenější pomoc zaměřenou na venkovské oblasti, 
základní a středoškolské vzdělávání, reformy a upevnění soudnictví. 

Zcela jistě mnoho záleží na míře otevřenosti každé země. EU může v případě potřeby svůj 
přístup přizpůsobit, nicméně její činnost musí vždy vycházet z cíle bezpečnosti osob 
a udržitelného rozvoje. 

Některé stávající činnosti EU lze do tohoto nového rámce začlenit, především humanitární 
a rozvojovou pomoc, zapojení EU do policejní mise OBSE ve městě Oš – s čímž souvisí 
kritické hodnocení skutečné účinnosti jejích opatření v porovnání s cílem uspokojit potřeby 
obyvatel – a programy zaměřené na pořádkové síly a soudnictví. 

Regionální spolupráce

Důraz strategie EU na podporování regionálního přístupu je i nadále zcela odůvodněný. Mezi 
zmíněnými pěti zeměmi nefunguje nezbytná spolupráce z důvodů vzájemné nedůvěry a řady 
předchozích neshod. V otázkách bezpečnosti, rozvoje a ochrany životního prostředí je třeba 
úzké spolupráce EU s každou z těchto zemí, avšak bez vzájemné spolupráce mezi nimi 
nebude možné je vyřešit. 

Existuje několik faktorů, které narušují stabilitu: organizovaný zločin, obchodování 
s drogami, radioaktivními materiály nebo lidmi, terorismus, přírodní a ekologické katastrofy 
a nejasný výsledek války v Afghánistánu. Pronikání ozbrojených skupin z Afghánistánu nelze 
zastavit kvůli propustnosti hranic. V regionu panuje neustálé napětí ohledně sdílení a řízení 
vodních zdrojů, a to mezi zeměmi po proudu a proti proudu. Jako způsob vyvíjení nátlaku na 
sousední země není neobvyklé ani uzavření hranic a přerušení obchodů. Některé hranice jsou 
nadále sporné a mezi jednotlivými komunitami stále častěji dochází k potyčkám. 
V nejchudších zemích se hospodářská a potravinová krize kloubí s regionálním nebo 
etnickým napětím a nejistotou, jejíž příčinou je všudypřítomná korupce a neexistující právní 
stát.

Kromě toho můžeme pozorovat vytvoření nových překážek v hospodářské oblasti: celní unie 
mezi Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem vzbuzuje obavy z vytvoření nových překážek pro 
obchod mezi sousedními zeměmi. U některých zemí vzbuzuje zájem, zatímco jiné zůstávají 
věrné isolacionismu.

Změna klimatu má závažné důsledky zejména pro obyvatele, kteří se soustředí v malé části 
obyvatelného území a jejichž počet se neustále zvyšuje. Zmizelo již 40 % ledovců 
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a k monokulturnímu pěstování bavlny se využívá zastaralý zavlažovací systém, v němž se 
vyplýtvá značné množství dostupné vody. Vysychání Aralského jezera a desertifikace 
způsobená masivním odkláněním řek k účelům zavlažování má dopad na životy stovek tisíc 
lidí. Radioaktivní a chemický odpad z bývalých sovětských továren v údolí u města Fergana 
leží v blízkosti řek a obyvatel. Zničení rybolovných zdrojů a vymírání volně žijících 
živočichů v Kaspickém moři je způsobeno ukládáním průmyslových odpadů a těžba plynu 
a ropy v pobřežních vodách (off-shore), která neodpovídá ekologickým normám. 

EU by se tudíž měla zaměřit na úlohu prostředníka nebo zprostředkovatele. K tomu může 
využít svého neutrálního postavení, které ostatní velké sousední země nemají, zkušeností 
z průběhu integrace na svém území a technické způsobilosti. Dále se může poučit z provádění 
svých regionálních programů (BOMCA – Program pro správu hranic střední Asie, CADAP –
programu EU pro boj proti drogám ve střední Asii, iniciativa EU pro vodu, pro právní stát 
atd.). 

Mimo spolupráce s členskými státy, které jsou ve střední Asii aktivní (je třeba zdůraznit, že ta 
je účinnější a významnější než kdekoli jinde ve světě), a s dalšími hlavními dárci by EU měla 
rovněž posílit spolupráci s velkými sousedními zeměmi tohoto regionu, zcela jistě s Ruskem, 
a rovněž s Čínou, Indií a Pákistánem.

Dále navrhujeme ustavit regionální meziparlamentní fórum, které by EU mohla 
prostřednictvím Evropského parlamentu navrhnout parlamentům těchto pěti zemí. Tam by se 
evropští volení zástupci mohli podělit o své zkušenosti se svými kolegy a podněcovat je ke 
vzájemné spolupráci, která v současné době téměř neexistuje. 


