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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stave vykonávania stratégie EÚ pre strednú Áziu
(2011/2008(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 21,

– so zreteľom na dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) uzatvorené medzi EÚ 
a Uzbekistanom, Kirgizskou republikou, Kazachstanom a Tadžikistanom,  na Dočasnú 
dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom 
a Turkménskom a na DPS medzi EÚ a Turkménskom, ktorá bola podpísaná 25. mája 
1998, ale zatiaľ nebola ratifikovaná,  

– so zreteľom na stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so strednou Áziou, ktorú prijala 
Európska rada 21. – 22. júna 20071, a na spoločné správy Komisie a Rady o pokroku z 24. 
júna 20082 a z 28. júna 20103,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o strednej Ázii, najmä na uznesenie z 20. 
februára 2008 o stratégii EÚ pre strednú Áziu4, zo 6. mája 20105 a 8. júla 20106 o situácii
v Kirgizsku, z 11. novembra 2010 o posilnení OBSE – úlohe EÚ7, z 25. novembra 2010 
s názvom Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 20208, zo 16. 
decembra 2010 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike 
Európskej únie v tejto oblasti9 a zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie10, 

– so zreteľom na Európsku iniciatívu pre demokraciu a ľudské práva, ktorá sa začala v roku 
2003 s cieľom podporovať ľudské práva a trestnoprávnu reformu, demokraciu, dobrú 
správu, slobodu médií, právny štát, bezpečnostné štruktúry (políciu/ozbrojené sily) 
a predchádzanie konfliktom, a na následný európsky nástroj pre demokraciu a ľudské 
práva (nariadenie (ES) č. 1889/2006)11,

– so zreteľom na ministerské schôdze EÚ – stredná Ázia, ktoré sa od roku 2007 konajú 
každé dva roky, a na ministerské konferencie EÚ – stredná Ázia o bezpečnostných 
otázkach, ktoré sa konali v rokoch 2008 a 2009,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

                                               
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/st11/st11402.en10.pdf
4 Ú. v. EÚ C 184E/2009, s. 49.
5 Ú. v. EÚ C 184E/2011, s. 80.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0283.
7 Prijaté texty, P7_TA(2010)0399.
8 Prijaté texty, P7_TA(2010)0441.
9 Prijaté texty, P7_TA(2010)0489.
10 Prijaté texty, P7_TA(2011)0334.
11 Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.
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– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj 
a Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2011),

A. keďže trvalo udržateľný rozvoj ktorejkoľvek krajiny je možný len vtedy, ak sú 
zabezpečené demokratické inštitúcie, právny štát, základné slobody, ako aj silná 
občianska spoločnosť,

B. keďže nedostatočné výsledky štátov strednej Ázie v oblasti správy vecí verejných 
a regionálnej spolupráce sú závažnou príčinou pochmúrnej politickej, spoločenskej 
a hospodárskej situácie a obmedzených výsledkov rozvojovej spolupráce,

C. keďže absencia vzájomnej dôvery zhoršuje napätie v otázke zdieľania prírodných zdrojov, 
narúša regionálnu spoluprácu a zvyšuje riziko konfrontácie; keďže problémy 
s dostupnosťou vody sú skôr dôsledkom nedobrého hospodárenia a plytvania s vodnými 
zdrojmi než jej nedostatku, 

Angažovanosť EÚ 

1. domnieva sa, že úroveň a povaha angažovanosti EÚ musí byť diferencovaná 
a podmienená hmatateľným pokrokom v oblasti ľudských práv, dobrej správy, trvalo 
udržateľného rozvoja, právneho štátu a boja proti korupcii podľa podobných zásad ako 
tých, na ktorých stavia susedská politika EÚ;

2. uznáva význam pokračujúcej práce osobitného predstaviteľa EÚ pri zabezpečovaní 
vysokej úrovne politického dialógu so štátmi strednej Ázie; žiada, aby bol politický dialóg 
založený na dodržiavaní záväzkov štátov strednej Ázie ako členov OBSE;

3. víta existenciu pravidelných dialógov o ľudských právach vo všetkých piatich krajinách, 
hoci dosiahnutý pokrok je nedostatočný a v niektorých prípadoch pozorovať zhoršenie 
situácie; domnieva sa, že existencia dialógov o ľudských právach by sa nemala zneužívať 
ako výhovorka na vylučovanie otázok ľudských práv v iných oblastiach spolupráce alebo 
na neuskutočňovanie ďalších činností; žiada systematickú účasť MVO a aktérov 
občianskej spoločnosti na príprave týchto dialógov a uverejňovanie výsledkov dialógov, 
aby sa umožnilo hodnotenie ich efektivity a úsilia strán;

4. podporuje otvorenie plnohodnotných delegácií EÚ vo všetkých krajinách strednej Ázie 
ako prostriedok na posilnenie prítomnosti a viditeľnosti EÚ v regióne, dlhodobej 
spolupráce a angažovanosti so všetkými sektormi spoločnosti a utvrdzovania pokroku 
smerom k lepšiemu porozumeniu, k vzniku právneho štátu a dodržiavaniu ľudských práv;

5. vyjadruje poľutovanie nad ťažkosťami, ktorým čelí EÚ pri spolupráci s občianskou 
spoločnosťou v oblasti ľudských práv a dobrej správy v kontexte pokračujúceho 
obťažovania MVO v regióne; žiada o podporu skutočne nezávislých MVO, aby tieto 
mohli hrať účinnú úlohu pri rozvoji a konsolidácii občianskej spoločnosti;

6. súhlasí s konaním pravidelných regionálnych samitov EÚ a krajín strednej Ázie a žiada 
o zriadenie parlamentného fóra ako prostriedku na hodnotenie a prispievanie k obsahu 
rozhovorov na samitoch; zdôrazňuje význam pravidelnej obojstrannej parlamentnej 
spolupráce v rámci existujúcich výborov pre parlamentnú spoluprácu 
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a medziparlamentných schôdzí s krajinami strednej Ázie;

Ľudská bezpečnosť, dobrá správa, ľudské práva a demokratizácia

7. ľutuje, že hoci došlo k istému pozitívnemu vývoju v regióne (zrušenie trestu smrti 
v Uzbekistane, určité ústavné a súdno-procedurálne reformy atď.), celková situácia 
v oblasti ľudských práv a právneho štátu je naďalej znepokojivá; 

8. žiada o posilnenie dialógov v oblasti ľudských práv, aby sa tieto stali efektívnejšie a viac 
orientované na výsledky; vyzýva Radu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), 
aby vydali kritériá na posudzovanie pokroku krajín regiónu v oblasti ľudských práv 
a právneho štátu a účinnosti opatrení EÚ a projektov pomoci na tento účel;

9. je znepokojený pokračujúcim používaním mučenia a prísnym obmedzovaním médií, 
slobody prejavu, zhromažďovania a združovania; vyzýva EÚ a jej vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby verejne nastolili otázku politických väzňov, 
väznených obhajcov ľudských práv a novinárov a žiadali ich okamžité prepustenie;

10. považuje iniciatívu a podporu právneho štátu za kľúčový prvok spolupráce so štátmi 
strednej Ázie a schvaľuje príkladnú spoluprácu EÚ a jej členských štátov pri vykonávaní 
projektov pomoci; očakáva, že súčasťou projektu platformy pre právny štát budú jasné 
ciele a transparentné hodnotenie jeho vykonávania a výsledkov, a že nebude posilňovať 
represívne zložky bezpečnostných síl;

Energetika, voda a životné prostredie

11. považuje za kľúčové, aby projekty energetickej spolupráce obsahovali dlhodobé dohody 
o dodávkach, zakotvujúc tak zásady iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle;

12. domnieva sa, že reforma odvetvia poľnohospodárstva je mimoriadne dôležitá najmä 
pokiaľ ide o diverzifikáciu výroby, znižovanie závislosti od pestovania bavlny namiesto 
iných plodín a zavedenie nových pokrokových postupov a techník riadenia vodných 
zdrojov, úspor vody a zavlažovania;

13. zdôrazňuje, že problémy s vodou sú naďalej jedným z hlavných zdrojov napätia 
a potenciálnych konfliktov; vyzýva preto všetky krajiny v regióne, aby čo najskôr 
podpísali a ratifikovali Dohovory z Espoo a Århusu a posilnili účasť miestnych aktérov na 
rozhodovacom procese;

14. zdôrazňuje nutnosť vytvoriť hodnoverný a efektívny trvalý rámec, v ktorom by mohli 
spolu diskutovať krajiny dolného a horného toku riek a spolu rozhodovať o opatreniach 
prijímaných na riešenie problémov s vodou v regióne;

15. víta zvýšenú angažovanosť európskych rozvojových bánk v regióne, najmä rozšírenie 
mandátu EIB na strednú Áziu s dôrazom na otázky životného prostredia a vody;

16. domnieva sa, že odborné znalosti EÚ pri správe medzinárodných vodných zdrojov, jej 
existujúca účasť na bilaterálnej spolupráci s cieľom národných plánov integrovaného 
riadenia vodných zdrojov a medzinárodná spolupráca v regionálnom programe riadenia 
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vodných zdrojov a medzinárodný fond pre Aralské jazero sú pre EÚ príležitosťou na to, 
aby sa vyprofilovala ako sprostredkovateľ a prostredník pri zdieľaní vodných zdrojov 
medzi krajinami horného a dolného toku (vrátane severného Afganistanu), čo je úloha, 
ktorú nie je žiaden iný medzinárodný aktér schopný alebo ochotný vykonávať napriek 
výzvam dotknutých krajín;

Bezpečnosť/riadenie hraníc

17. opakuje svoju podporu činnostiam zameraným na posilňovanie regionálnej spolupráce ako 
jediného spôsobu riešenia mnohých problémov dotknutých štátov týkajúcich sa 
cezhraničnej bezpečnosti, riadenia zdrojov, etnických otázok, ekologických a rozvojových 
problémov;

18. berie na vedomie pristúpenie Kazachstanu do colnej únie s Ruskom a Bieloruskom  
a dúfa, že vývoj tohto subjektu bude prebiehať inkluzívne voči tým štátom strednej Ázie, 
ktoré nie sú jeho súčasťou;

19. žiada o zahrnutie cezhraničnej spolupráce s Afganistanom, najmä s jeho hraničnými 
provinciami, do činností a programov týkajúcich sa dopravy, energetiky, obchodu 
a rozvoja;

Kazachstan

20. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby naďalej naliehala na 
kazašské orgány, aby splnili svoje sľuby týkajúce sa zlepšenia volieb a slobody médií, 
ktoré oznámili pri príprave na predsedníctvo OBSE roku 2010, v súlade s kľúčovými 
záväzkami členských štátov OBSE a národným plánom pre ľudské práva, ktorý v roku 
2009 prijala kazašská vláda;

21. víta úsilie Kazachstanu o užšie a bližšie vzťahy s EÚ a berie na vedomie nedávny začiatok 
rokovaní o novej, zlepšenej DPS medzi EÚ a Kazachstanom, zdôrazňuje však, že 
hospodárska spolupráca musí ísť ruka v ruke s politickou spoluprácou a musí byť 
založená na politickej vôli plniť spoločné hodnoty; očakáva hmatateľný pokrok v slobode 
médií, slobode združovania a zhromažďovania a zlepšenie volebného procesu 
v nadchádzajúcich legislatívnych voľbách v roku 2012;

Kirgizsko

22. chváli Kirgizsko za jeho úsilie o demokratické reformy a posun k skutočnému systému 
plurality politických strán; dúfa, že pokrok sa splní vykonaním nastávajúcich 
prezidentských volieb, ktoré sa majú konať neskôr v tomto roku; napriek tomu 
zdôrazňuje, že na rozvoj plne funkčnej demokracie je potrebné ďalšie úsilie a vyzýva 
preto vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku, aby pomáhala kirgizským orgánom pri 
budovaní inštitúcií, konsolidácii demokratických postupov,  v boji proti korupcii a proti 
prenikaniu organizovaného zločinu v kirgizskej administratíve; 

23. víta rozhodnutie vlády Kirgizka o zriadení osobitnej komisie na vykonávanie 
a monitorovanie odporúčaní Medzinárodnej nezávislej komisie na vyšetrovanie udalostí 
z júna 2010 v južnom Kirgizsku; žiada kirgizské orgány, aby prijali potrebné opatrenia na 
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zmiernenie etnického napätia a stabilizáciu situácie, podporu dialógu medzi kultúrami 
a rešpektovanie práv menšín a boj proti všetkým formám diskriminácie; vyzýva EÚ, aby 
vypracovala a vykonala programy pomoci EÚ spolu s kirgizskými orgánmi a MVO, ktoré 
budú zamerané na prevenciu konfliktov, zmierenie a zabránenie beztrestnosti;

Tadžikistan

24. vyjadruje znepokojenie nad neúčinnosťou rozvojovej pomoci EÚ v krajine, ktorá je 
výsledkom vysokej korupcie a regionálnej fragmentácie, ktorú podnecuje bezútešná 
hospodárska situácia; vyzýva preto na alternatívny prístup založený na ľudskej
bezpečnosti prostredníctvom alternatívnych kanálov pomoci;

25. vyzýva EÚ, aby podporovala a pomáhala rozvoju menších vodných elektrární popri 
tokoch riek a alternatívnych obnoviteľných energií prostredníctvom štúdií 
realizovateľnosti, technických skúseností a v prípade potreby príslušných úverov EIB;

Turkménsko

26. berie na vedomie legislatívu, ktorá bola prijatá v politickej, hospodárskej, sociálnej 
a vzdelávacej oblasti, a očakáva, že po nej budú nasledovať skutky; nalieha na Radu 
a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby podnecovali turkménske orgány 
k uplatňovaniu novej legislatívy a pokračovaniu procesu spolupráce s medzinárodnými 
a regionálnymi organizáciami;

27. ľutuje však skutočnosť, že nebola splnená žiadna z podmienok ktoré stanovil Európsky 
parlament vo februári 2008 na pokrok pri dočasnej dohode, najmä nie slobodný 
a neobmedzený prístup Medzinárodného výboru Červeného kríža, prepustenie všetkých 
politických väzňov a väzňov svedomia, zrušenie  všetkých vládnych obmedzení 
cestovania a možnosť pôsobenia MVO v krajine;

Uzbekistan

28. berie na vedome závery Rady z októbra 2010, ktoré zrušili všetky sankcie uvalené na 
Uzbekistan a potvrdili vôľu EÚ posilniť vzťahy s touto krajinou;  pripomína, že úroveň 
angažovania EÚ závisí od pokroku Uzbekistanu v oblastiach ľudských práv, 
demokratizácie a právneho štátu, a očakáva že ESVČ a Rada vypracujú politiku kritickej, 
podmienečnej a koherentnej spolupráce s Uzbekistanom; 

29. odsudzuje nedávne rozhodnutie uzbeckých orgánov zatvoriť kanceláriu MVO Human 
Rights Watch v Taškente, vyzýva uzbecké orgány, aby umožnili nerušený prístup 
a pôsobenie národných a medzinárodných MVO v krajine; 

*
* *

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Stredná Ázia má pre Európu strategický význam, ktorý je dobre známy, ale často 
podceňovaný. Vypracovanie stratégie EÚ voči tomuto regiónu v roku 2007 znamenalo 
uznanie jeho významu a vôľu postupovať globálne a štruktúrovane.

Za štyri roky jej vykonávania sa dosiahlo mnoho. EÚ začala dôležité iniciatívy a programy na 
podporu priorít, ktoré uviedla v prvom dokumente: dobrá správa vecí verejných, právny štát, 
ľudské práva a demokratizácia; vzdelávanie a odborná príprava; hospodársky rozvoj, obchod 
a investície; doprava a energetika; ekologická udržateľnosť a vodné hospodárstvo,  boj proti 
spoločným hrozbám a výzvam; medzikultúrny dialóg.

EÚ zintenzívnila vzťahy s týmito piatimi krajinami a zlepšila ich štruktúru, pričom stretnutia 
na vysokej úrovni medzi Európanmi a predstaviteľmi strednej Ázie sa stali častejšie 
a pravidelnejšie. EÚ zaviedla pravidelné dvojstranné dialógy o ľudských právach 
a o vnútroštátnych politikách vodného hospodárstva. Členské štáty hrajú priamu úlohu v 
realizácii stratégie EÚ, európske banky (EIB, EBRD) teraz pokrývajú región, nedávno bol 
zriadený investičný nástroj pre Strednú Áziu.

Od roku 2007 však došlo vo svete k významným zmenám. V kontexte svetovej hospodárskej 
a sociálnej krízy prišli revolúcie v arabských krajinách. Medzinárodná koalícia sa začala 
sťahovať z Afganistanu bez toho, aby vedela, aký bude výsledok vojny po desiatich rokoch 
vojenskej prítomnosti. Európska únia získala Lisabonskou zmluvou nástroje na koherentnú 
zahraničnú politiku, ako i službu pre vonkajšiu činnosť na zabezpečenie jej vykonávania.
Dôležité udalosti sa udiali aj v strednej Ázii, ktoré boli však aj tragické, ako napríklad 
medzietnické násilie v meste Oš v júni 2001, a v regióne sa objavili nové geopolitické vplyvy.
Toto nás podnecuje, aby sme sa zamysleli nad našou politikou voči strednej Ázii, zhodnotili, 
čo sme dosiahli a navrhli nové prístupy na prispôsobenie našej činnosti regiónu čeliacemu 
mnohým hrozbám, ktoré môžu mať vplyv aj na Európu.

Napriek nepopierateľnému pokroku sú dnes zrejmé limity európskej stratégie voči strednej 
Ázii. EÚ nedokáže zladiť svoje rozličné ciele, hodnoty a záujmy v efektívnych programoch 
prispôsobených miestnym podmienkam.

Vplyv jej projektov sa ťažko hodnotí a EÚ chýba viditeľnosť v strednej Ázii. Má iba tri 
delegácie, a pokiaľ ide o delegácie v ďalších dvoch krajinách, má problémy ich otvoriť. EÚ 
chýba tiež personál na mieste a jej projekty väčšinou vykonávajú iné medzinárodné 
organizácie.

Skromné finančné prostriedky1, ktoré EÚ venuje strednej Ázii, svedčia o jej nezáujme o tento 
región, ale aj o obmedzenej absorpčnej kapacite prijímajúcich krajín. 
Tretina pomoci je vyčlenená na podporu regionálnej spolupráce, ale táto podstatná časť sa 

z dôvodu napätia medzi krajinami len ťažko vykonáva v praxi. Existuje preto riziko, že tieto 
prostriedky budú prevedené do bilaterálnych projektov alebo do iných častí sveta.

                                               
1 Nástroj rozvoja a spolupráce vyčlenil na vykonávanie stratégie 321 miliónov EUR v rokoch 2011 až
2013, t. j. približne 20 miliónov EUR ročne pre každú krajinu.
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Spoločná hodnotiaca správa (Rady a Komisie) za rok 2010 uvádza, že sú potrebné zlepšenia, 
ale nie vždy uvádza konkrétne opatrenia, ktoré by sa mali vykonať. 

Z nášho pohľadu musí EÚ do hĺbky prehodnotiť svoju stratégiu a posilniť svoje odhodlanie 
zameriavajúc sa na ciele a opatrenia, ktoré môžu s najväčšou pravdepodobnosťou vyriešiť 
najnaliehavejšie problémy: ľudské práva a právny štát; voda a energetika, regionálna 
bezpečnosť.

Spravodajkyňa sa domnieva, že piliermi nového prístupu EÚ k regiónu musia byť ľudská 
bezpečnosť a skutočná regionálna spolupráca.

EÚ musí podstatne revidovať svoj prístup voči strednej Ázii podobne, ako to urobila voči 
najbližšiemu susedstvu. EÚ sa v žiadnom prípade nemôže starať o etiku v jednej časti sveta 
a pritom nereagovať jednej na porušovanie svojich hodnôt v inej časti sveta, inak jej hrozí 
strata dôveryhodnosti. Spoločným menovateľom všetkých európskych činností alebo iniciatív 
musí byť podpora ľudských práv a právneho štátu. 

Vlády v strednej Ázii naďalej zabezpečujú stabilitu autokratických režimov represívnymi 
metódami, bez vyhliadky na dlhodobú bezpečnosť pre spoločnosť ako celok. EÚ a jej západní 
partneri dlhodobo zmýšľali tak, že táto stabilita ako taká je vzácna, a rozhodli sa ignorovať jej 
vratkú povahu a ľudskú cenu.

EÚ už takto nemôže pokračovať. Stabilita založená na represii je krátkozraká. Na rýchlosti, s 
ktorou sa etnické násilie rozšírilo v minulom roku, je vidieť, že každá krajina v regióne sa 
môže kedykoľvek rozhorieť. EÚ musí dokázať reagovať na politické vákuum, pretože zmena 
moci môže spôsobiť etnické a regionálne konflikty.

Je nutné opustiť prístup, ktorý uprednostňuje stabilné režimy v mene rozličných záujmov, 
akými sú napríklad málo pravdepodobná možnosť diverzifikácie našeho zásobovania zemným 
plynom alebo umiestnenie vojenských základní na zásobovanie európskych jednotiek v 
Afganistane. Finančná podpora EÚ uzbeckému parlamentu, ktorý v žiadnom prípade nie je 
demokraticky zvolený orgán, alebo poskytnutie prostriedkov určených na európsku pomoc 
MVO charitatívnej nadácii kontrolovanej vládou tejto krajiny, sú dva z mála príkladov, ale 
symptomatických. Nemôžeme byť naďalej takí servilní.

Naším úmyslom nie je navrhnúť obmedzenie angažovanosti EÚ. Naopak, je najvyšší čas, aby 
sme sa angažovali v strednej Ázii, ale treba definovať nový spôsob.

Ľudská bezpečnosť

Musíme našim partnerom vysvetliť, že naše poňatie bezpečnosti a stability sa odlišuje od ich 
poňatia. EÚ musí byť kritická voči vládam, ktoré v mene národnej bezpečnosti porušujú 
základné práva svojich občanov, pričom im treba vysvetliť, že práve takéto kroky podnecujú 
extrémizmus a radikalizáciu. Podmienenosť musí byť jadrom našej politiky a musíme 
uplatňovať zásadu diferenciácie a zásadu more for more.

Pojem ľudská bezpečnosť môže EÚ poskytnúť pevný koncepčný rámec i viac legitímnosti 
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a náležitosti politickej činnosti. Hlavnou myšlienkou musí byť podpora bezpečnosti a plnenie 
konkrétnych každodenných potrieb obyvateľov. Väčší dôraz sa musí klásť na spoločné 
projekty s miestnymi aktérmi a občianskou spoločnosťou, aspoň vtedy, ak na to existujú 
základné podmienky.

Spolupráca EÚ s každou z krajín vyžaduje diferencovaný bilaterálny prístup primeraný 
potrebám a požiadavkám každej krajiny: krajiny bohaté na uhľovodíky, t. j. Kazachstan 
a Turkménsko, potrebujú skôr technickú pomoc pri reformách než rozvojovú pomoc.
Kirgizsko a Tadžikistan sú naopak veľmi chudobné a zraniteľné krajiny, ktoré určite 
potrebujú priamu finančnú pomoc, pod podmienkou, že jej využitie je možné kontrolovať 
transparentným spôsobom, ešte viac však potrebujú cielenú pomoc pre vidiecke spoločenstvá, 
základné a stredoškolské vzdelávanie, reformy a posilnenie súdnictva.

Mnoho závisí samozrejme od otvorenosti každej krajiny. v prípade potreby by EÚ mohla 
prispôsobiť svoj prístup, avšak jej činnosť musí vždy vychádzať z cieľov ľudskej bezpečnosti 
a udržateľného rozvoja.

Viaceré prvky súčasných aktivít EÚ možno integrovať do tohto nového rámca, najmä 
humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc, ako aj príspevok EÚ k policajnej misii OBSE v Oši 
– samozrejme s kritickým hodnotením skutočnej efektívnosti v porovnaní s cieľom uspokojiť 
potreby obyvateľstva – ako aj programy zamerané na poriadkové sily a súdnictvo.

Regionálna spolupráca

Dôraz, ktorý stratégia EÚ kladie na podporu regionálneho prístupu zostáva v plnej miere 
opodstatnený. Potrebná spolupráca piatich krajín nefunguje pre vzájomnú nedôveru a mnohé 
nezhody. Otázky bezpečnosti, rozvoja a ochrany životného prostredia vyžadujú úzku 
spoluprácu EÚ s každou z krajín, nie je ich však možné riešiť bez toho, aby boli dotknuté 
krajiny ochotné vzájomne spolupracovať. 

Existujú viaceré destabilizačné faktory: organizovaný zločin, pašovanie drog, rádioaktívnych 
materiálov alebo ľudí, terorizmus, prírodné a ekologické katastrofy, neistý výsledok vojny 
v Afganistane. Infiltrácia ozbrojených skupín z Afganistanu neprestane, pretože hranice sú 
priepustné. Napätie vnútri regiónu podnecujú otázky delenia a kontroly vodných zdrojov 
medzi krajinami na dolnom a hornom toku. Zatvorenie hraníc a prerušenie obchodovania sú 
častým spôsobom nátlaku na susedov. Niektoré hranice sú naďalej sporné a konflikty medzi 
rôznymi spoločenstvami sú stále častejšie. V najchudobnejších krajinách sa k hospodárskej 
a potravinovej kríze pripájajú regionálne alebo etnické napätie a neistota, ktoré spôsobuje 
všadeprítomná korupcia a absencia právneho štátu. 

Okrem toho vznikli aj iné prekážky hospodárskej povahy: colná únia Ruska, Bieloruska a 
Kazachstanu môže vytvoriť nové prekážky obchodovaniu medzi susedmi. Vzbudzuje záujem 
niektorých krajín, no ostatné krajiny zostávajú naďalej verné politike izolácie.

Zmena klímy má o to vážnejšie dôsledky na obyvateľstvo, že je sústredené na malej 
obývateľnej časti územia a jeho počet neustále rastie. 40 % ľadovcov zmizlo a monokultúrne 
pestovanie bavlny so zastaraným zavlažovacím systémom plytvá veľkou časťou dostupnej 
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vody. Zmiznutie Aralského jazera a dezertifikácia, ktoré spôsobilo odklonenie riek na 
zavlažovanie, ovplyvňujú životy stoviek tisíc ľudí. Rádioaktívny a chemický odpad 
z bývalých sovietskych zariadení v údolí Fergana leží opustený v blízkosti riek a obývaných 
oblastí. V Kaspickom mori spôsobilo vylievanie priemyselného odpadu a mimopobrežná 
ťažba plynu a ropy, ktorá len málokedy dodržiava environmentálne normy, zničenie 
prirodzenej fauny a rybolovných zdrojov.

EÚ sa preto musí usilovať o úlohu mediátora alebo sprostredkovateľa. EÚ má výhodu 
neutrality, ktorú nemajú veľkí susedia týchto krajín, skúsenosti s vlastnou integráciou a 
technickú spôsobilosť. Môže využiť skúsenosti s uplatňovaním vlastných regionálnych 
programov (BOMCA – riadenie hraníc, CADAP – program na boj proti drogám, európska 
iniciatíva pre vodu, iniciatíva pre právny štát atď.)

Okrem spolupráce s tými členskými štátmi, ktoré sa angažujú v strednej Ázii (treba zdôrazniť, 
že efektívnejšie a významnejšie, než inde vo svete) a ďalšími veľkými poskytovateľmi 
pomoci, by EÚ mala posilniť aj svoju spoluprácu s veľkými susedmi regiónu, určite s 
Ruskom, ale aj Čínou, Indiou a Pakistanom.

Navrhujeme tiež vytvorenie nového regionálneho medziparlamentného fóra, ktoré môže EÚ 
ponúknuť parlamentom týchto piatich krajín prostredníctvom EP. Europoslanci by sa mohli 
tiež podeliť o svoje skúsenosti a nadviazať kontakty s kolegami, ktoré v súčasnosti takmer 
neexistujú.


