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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že strategie EU pro Střední Asii vymezuje sedm priorit, avšak nemá
k dispozici dostatečné prostředky; v této souvislosti konstatuje, že evropské fondy pomoci 
nepostačují k tomu, aby mohla mít EU vliv ve všech politických oblastech; naléhavě 
vyzývá EU k vytvoření společné vize a k lepšímu stanovení a formulování svých priorit; 
poukazuje na to, že rozvojová spolupráce se státy Střední Asie může přinést výsledky, 
pouze pokud tyto státy budou dodržovat mezinárodní normy v oblasti demokracie, správy, 
právního státu a lidských práv; rovněž upozorňuje na to, že rozvojová spolupráce EU 
nesmí být podřizována hospodářským, energetickým a bezpečnostním zájmům;

2. žádá Komisi, aby viditelně začlenila nebo alespoň sladila své normativní, technické
a zájmově založené programy pro Střední Asii; rovněž připomíná závazky týkající se 
soudržnosti politiky rozvojové spolupráce obsažené v článku 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

3. konstatuje, že v oblasti energetické politiky uzavřela EU s Turkmenistánem memorandum
o porozumění, které zajišťuje nákup plynu; upozorňuje však na to, že Turkmenistán není 
dosud členem Iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI); znovu zdůrazňuje 
potřebu podpořit větší transparentnost, pokud jde o příjmy z přírodních zdrojů; naléhavě 
proto žádá EU, aby prostřednictvím dialogu o energetické politice podpořila členství 
Turkmenistánu v EITI, a zahrnout tak aspekty dobré správy věcí veřejných do 
energetického plánování EU;

4. zdůrazňuje význam posílení regionální spolupráce, zejména v oblasti boje proti terorismu
a extremismu, boje proti obchodu s lidmi a hospodaření s vodními zdroji; domnívá se, že 
nedostatek pokroku států Střední Asie, pokud jde o správu a regionální spolupráci, jsou 
výmluvnými důvody neutěšené politické, sociální a hospodářské situace a slabých 
výsledků rozvojové spolupráce v těchto státech; vyzývá proto Komisi, aby státům Střední 
Asie poskytla technickou pomoc, aby s nimi sdílela své odborné zkušenosti a aby sloužila 
jako prostředník při podpoře vzájemného dialogu, a pomohla jim tak zlepšit úroveň 
veřejné správy a posílit regionální spolupráci; vyzývá Komisi, aby tento proces nepřetržitě 
monitorovala;

5. vyjadřuje pochybnosti ohledně využití rozpočtové podpory v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, 
zejména vzhledem k tamějšímu značnému výskytu korupce; vyzývá Komisi, aby 
předložila zprávu o využití rozpočtové podpory v těchto zemích;

6. vyzývá Komisi, aby zaujala diferencovaný přístup k rozvojové spolupráci se státy Střední 
Asie vzhledem k jejich rozdílné politické, hospodářské a sociální situaci a různé úrovni 
zájmu o spolupráci s EU;

7. poukazuje na to, že provádění strategie lze zlepšit jednak důraznější vnitřní koordinací na 
úrovni EU, jednak větším zapojením dalších mezinárodních dárců a regionálních 
zúčastněných stran;
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8. navrhuje zefektivnit regionální přístup prostřednictvím vztahů s Čínou a Ruskem jakožto 
hlavními hospodářskými subjekty regionu; zastává názor, že přístup k otázce energie
z fosilních zdrojů by měl navazovat na programy EU pro oblast Kavkazu, Černého moře
a Turecka;

9. navrhuje, aby v rámci iniciativy v oblasti vzdělávání byly zohledněny potřeby širšího 
rozvoje zemí Střední Asie a aby jim byla poskytnuta pomoc při vytváření vhodné 
infrastruktury pro moderní vzdělávací systémy;

10. vyzývá Komisi, aby důsledně dodržovala rozdíl mezi programy a činnostmi, které lze 
financovat v rámci finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, a těmi, které mají být 
financovány jinými finančními nástroji, jako jsou nástroj stability nebo evropský nástroj 
pro demokracii a ochranu lidských práv (EIDHR), a to zejména ve vztahu ke správě 
hranic a boji proti organizovanému zločinu, účinnějšímu dodržování zásad právního státu
a ochrany lidských práv;

11. připomíná, jak je v souvislosti s celkovou rozvojovou politikou EU a úsilím o splnění 
rozvojových cílů tisíciletí důležité nepřehlížet úlohu zemí se středními příjmy, k nimž 
patří státy Střední Asie, neboť úsilí o rozvoj – zejména v souvislosti se snižováním 
rozvojové podpory v důsledku celosvětové hospodářské a finanční krize – se často 
soustřeďuje na nejméně rozvinuté země, a opomíjí se tak region Střední Asie;

12. zdůrazňuje, že bezpečnostní programy BOMCA (kontrola hranic) a CADAP (boj proti 
obchodování s drogami) nejsou financovány prostřednictvím nástroje stability, ale 
nástroje rozvojové spolupráce; poukazuje na to, že jelikož nástroj stability má být 
flexibilní a má reagovat na krátkodobé krize – i když současně působí v oblasti 
zajišťování dlouhodobých bezpečnostních cílů napříč regiony –, je logické, aby byly tyto 
programy zaštítěny právě nástrojem stability;

13. žádá Komisi, aby posílila regionální iniciativy v oblasti správy hranic a vytvořila synergie
s obdobnými programy existujícími v Afghánistánu;

14. naléhá na EU, aby vzhledem k nedostatečným vodním zdrojům v regionu zvýšila svou 
pomoc v oblasti vodního hospodářství v rámci iniciativy EU pro životní prostředí a vodní 
zdroje, a aby zvážila možnosti, jež nabízí sluneční a větrná energie, pro řešení problému 
nedostatečných energetických zdrojů v zemích ležících v horní části vodních toků, což by 
mohlo venkovským komunitám v malé míře pomoci; považuje za politováníhodné, že se 
evropský projekt správy vodních zdrojů doposud soustřeďoval zejména na jakost vody, 
což je důležité, avšak s ohledem na situaci ve Střední Asii méně podstatné než otázky 
sdílení a přidělování vodních zdrojů; především konstatuje, že projekty v oblasti energie
z vodních elektráren a projekty v oblasti vodních zdrojů v Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, 
státech ležících v horní části vodních toků, vedly ke zvýšení regionálního napětí v zemích 
Střední Asie ležících níže po proudu; poukazuje na to, že EU má značné zkušenosti 
týkající se mezinárodní právní úpravy v oblasti vodních zdrojů a že by proto měla 
podporovat zavádění režimů trvalé spolupráce v oblasti správy vodních zdrojů, které se 
budou opírat o úmluvy mezinárodního práva;

15. upozorňuje na skutečnost, že nedostatek energie (například pro účely vytápění a výroby 
elektřiny) zhoršuje situaci chudého obyvatelstva v zemích Střední Asie; naléhá na EU, aby
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v souladu se svými závazky v oblasti změny klimatu zvýšila svou pomoc při 
vypracovávání udržitelné energetické politiky založené na energetické účinnosti
a využívání obnovitelných zdrojů energie;

16. považuje za politováníhodné, že výsledkem větší přítomnosti EU v regionu bylo prakticky 
jen několik pozitivních změn v oblasti demokracie, lidských práv, řádné správy věcí 
veřejných a právního státu; domnívá se, že organizace občanské společnosti by se měly 
podílet na definování priorit a na zlepšování správy a účinnosti rozvojové spolupráce; 
vyzývá proto Komisi a státy Střední Asie, aby odstranily veškeré nepotřebné politické
a administrativní bariéry bránící účinnému zapojení těchto států do rozvojové spolupráce; 
vyzývá rovněž Komisi, aby posílila programy zaměřené na mezikulturní dialog a kontakty 
mezi lidmi, neboť tato sedmá priorita strategie nebyla dosud plně využita prostřednictvím 
zásadních setkání či projektů, jejichž finanční náročnost by byla za předpokladu správné 
organizace malá;

17. považuje za politováníhodné, že se středoasijské politické režimy v dané oblasti se 
strategií neztotožňují; vybízí Komisi a státy Střední Asie, aby posílily místní úřady tím, že 
podpoří větší zapojení těchto úrovní státní správy do rozvojové spolupráce a přijímání 
politických a hospodářských rozhodnutí.
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