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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje na to, že v stratégii Európskej únie pre Strednú Áziu je určených sedem 
priorít, ale počíta sa v nej s malým množstvom zdrojov; z toho dôvodu konštatuje, že 
európske finančné prostriedky určené na pomoc sú priveľmi obmedzené na to, aby 
umožnili Únii skutočný vplyv vo všetkých oblastiach politiky; vyzýva Európsku úniu, aby 
prijala spoločnú víziu a aby si lepšie určila a sformulovala priority; zdôrazňuje, že 
rozvojová spolupráca so štátmi strednej Ázie môže priniesť výsledky len vtedy, keď budú 
tieto štáty spĺňať medzinárodné normy demokracie, správy vecí verejných, právneho štátu 
a ľudských práv; zároveň zdôrazňuje, že rozvojová spolupráca EÚ nesmie byť podriadená 
hospodárskym, energetickým ani bezpečnostným záujmom;

2. žiada Komisiu, aby viditeľne začlenila alebo aspoň zlúčila svoje normatívne, technicky a 
záujmovo založené programy pre Strednú Áziu; pripomína aj povinnosti týkajúce sa 
jednotnosti politiky rozvoja zakotvené v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3. poznamenáva, že v oblasti energetickej politiky podpísala EÚ memorandum o porozumení 
s Turkménskom, v ktorom sa upravuje nákup plynu; upozorňuje však, že Turkménsko ešte 
nie je členom iniciatívy za transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI); opätovne 
zdôrazňuje potrebu podporovať väčšiu transparentnosť v súvislosti s príjmom z 
prírodných zdrojov; žiada preto Európsku úniu, aby prostredníctvom dialógu o 
energetickej politike podporila členstvo Turkménska v EITI s cieľom zahrnúť aspekty 
dobrej správy vecí verejných do energetického plánovania Únie;

4. zdôrazňuje význam posilňovania regionálnej spolupráce, predovšetkým v oblasti boja 
proti terorizmu a extrémizmu, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a hospodárenia s vodou; 
zastáva názor, že obmedzené výsledky v oblasti správy vecí verejných a regionálnej 
spolupráce v štátoch Strednej Ázie sú závažnou príčinou  nepriaznivej politickej, sociálnej 
a hospodárskej situácie a obmedzených výsledkov rozvojovej spolupráce v týchto štátoch; 
preto vyzýva Komisiu, aby štátom Strednej Ázie poskytovala technickú pomoc, aby si 
s nimi vymieňala svoje odborné skúsenosti a aby zohrávala úlohu sprostredkovateľa, s 
cieľom podporiť vzájomný dialóg a pomôcť im zlepšiť úroveň správy vecí verejných 
a posilniť regionálnu spoluprácu; vyzýva Komisiu, aby tento proces nepretržite 
monitorovala;

5. vyjadruje pochybnosti o používaní rozpočtovej podpory v Kirgizsku a Tadžikistane, 
najmä s ohľadom na rozšírenú korupciu; vyzýva Komisiu, aby predložila správu 
o využívaní rozpočtovej podpory v týchto krajinách;

6. vyzýva Komisiu, aby zvolila diferencovaný prístup k rozvojovej spolupráci so štátmi 
strednej Ázie, a to vzhľadom na ich odlišný politický, hospodársky a sociálny stav a 
rozdielnu úroveň záujmu o spoluprácu s EÚ;

7. upozorňuje na to, že uplatňovanie stratégie je možné zlepšiť na jednej strane 
intenzívnejšou vnútornou koordináciou EÚ a na druhej strane intenzívnejším zapojením sa 
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ostatných medzinárodných darcov a regionálnych účastníkov;

8. odporúča zefektívniť regionálny prístup prostredníctvom vzťahov s Čínou a Ruskom ako 
hlavnými hospodárskymi subjektmi v regióne; zastáva názor, že treba prepojiť prístup 
v oblasti fosílnych zdrojov energie s plánovaním Európskej únie v kaukazskom a 
čiernomorskom regióne s v Turecku;

9. odporúča, aby iniciatíva v oblasti vzdelávania zahŕňala širšie potreby rozvoja krajín 
Strednej Ázie a aby im pomáhala rozvíjať vhodnú infraštruktúru pre moderné vzdelávacie 
systémy;

10. žiada Komisiu, aby prísne rešpektovala rozdiel medzi programami a činnosťami, ktoré sú 
oprávnené na financovanie podľa nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI), a 
tými, ktoré majú byť financované inými finančnými nástrojmi, napr. nástrojom stability 
(IfS) alebo európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), hlavne pokiaľ 
ide o riadenie hraníc a boj proti organizovanému zločinu, lepšie uplatňovanie právneho 
štátu a ochranu ľudských práv;

11. opäť zdôrazňuje, ako je v súvislosti s celkovou rozvojovou politikou EÚ a úsilím o 
splnenie miléniových rozvojových cieľov (MRC) dôležité neprehliadať krajiny so 
strednými príjmami, ako sú krajiny Strednej Ázie, pretože rozvojové úsilie, najmä v 
súvislosti so znižovaním rozvojovej podpory v dôsledku celosvetovej hospodárskej a 
finančnej krízy, sa často sústreďuje na najmenej rozvinuté krajiny, a zabúda sa tak na 
región Strednej Ázie;

12. zdôrazňuje, že programy zamerané na bezpečnosť BOMCA (kontrola hraníc) a CADAP 
(boj proti obchodovaniu s drogami) sa nefinancujú v rámci nástroja stability, ale 
prostredníctvom nástroja financovania rozvojovej spolupráce;  upozorňuje na to, že 
nástroj stability bol vytvorený tak, aby bol flexibilný a reagoval na krátkodobú krízu, ale 
bez toho, aby zanedbával dlhodobé ciele v oblasti medziregionálnej bezpečnosti, je 
logické financovať tieto programy v rámci nástroja stability; 

13. žiada Komisiu, aby posilnila regionálne iniciatívy v oblasti správy hraníc a aby vytvorila 
synergie s podobnými programami v Afganistane;

14. naliehavo žiada EÚ, aby v súvislosti s nedostatkom vodných zdrojov v regióne zvýšila 
svoju pomoc v oblasti vodného hospodárstva v rámci iniciatívy EÚ pre životné prostredie 
a vodné zdroje a aby ako riešenie problému nedostatočných energetických zdrojov v 
krajinách na horných tokoch riek zvážila ďalšie možnosti využívania slnečnej a veternej 
energie, ktoré by mohli v malom rozsahu pomôcť vidieckym komunitám; považuje za 
poľutovaniahodné, že plán Európskej únie týkajúci sa hospodárenia s vodou sa doteraz 
sústreďoval predovšetkým na kvalitu vody, čo je dôležité, ale vzhľadom na situáciu v 
Strednej Ázii menej podstatné, ako sú otázky spojené s rozdeľovaním a prideľovaním 
vodných zdrojov; predovšetkým konštatuje, že projekty v oblasti energie z vodných 
elektrární a vodných zdrojov v štátoch na horných tokoch riek, Kirgizsku a Tadžikistane, 
viedli k zvýšeniu regionálneho napätia s krajinami Strednej Ázie ležiacimi na dolných 
tokoch riek; pripomína, že Európska únia má bohaté skúsenosti v oblasti medzinárodných 
právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia s vodou, a preto mala podporovať 
zavedenie systému trvalej spolupráce v oblasti hospodárenia s vodou, ktorý by 
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zabezpečovali medzinárodné zmluvy;

15. zdôrazňuje skutočnosť, že nedostatok energie (napr. na kúrenie alebo elektrinu) zhoršuje 
situáciu chudobných ľudí v krajinách Strednej Ázie; naliehavo žiada Európsku úniu, aby v 
súlade so svojimi záväzkami v oblasti zmeny klímy urýchlila svoju pomoc pri rozvoji 
udržateľnej energetickej politiky aj prostredníctvom energetickej efektívnosti 
a využívaním obnoviteľných zdrojoch energie;

16. považuje za poľutovaniahodné, že výraznejšia prítomnosť Európskej únie v regióne 
v skutočnosti neviedla k ozajstnému pokroku v oblasti demokracie, ľudských práv, 
dobrého správy vecí verejných ani právneho štátu; zastáva názor, že organizácie 
občianskej spoločnosti by mali byť nápomocné pri určovaní priorít, ako aj pri zlepšovaní 
riadenia a účinnosti rozvojovej spolupráce; vyzýva preto Komisiu a štáty Strednej Ázie, 
aby odstránili všetky nepotrebné politické a administratívne prekážky, ktoré bránia 
efektívnej účasti týchto štátov na rozvojovej spolupráci; zároveň vyzýva Komisiu, aby 
posilnila programy týkajúce sa medzikultúrneho dialógu a medziľudských kontaktov, 
keďže táto siedma priorita stratégie nebola v dostatočnej miere využitá prostredníctvom 
zásadných stretnutí alebo projektov, ktoré by neboli veľmi nákladné, ak by boli dobre 
riadené;

17. považuje za poľutovaniahodné, vládne systémy Strednej Ázie sa na miestnej úrovni do 
stratégie nezapájajú; vyzýva Komisiu a štáty Strednej Ázie, aby posilnili miestne orgány, 
a to podporou väčšej angažovanosti na úrovni miestnej vlády v rozvojovej spolupráci a v 
politickom a hospodárskom rozhodovacom procese.
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