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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. zdůrazňuje, že je nutné provést přezkum strategie pro Střední Asii z roku 2007, aby bylo 

možné zohlednit nové skutečnosti a závazky EU v oblasti základních hodnot; připomíná 

důležitost zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; vyzývá EU a členské státy, aby 

zajistily, že žádné z politik EU, zejména politiky v oblasti obchodu a investic, nebudou 

v rozporu s lidskými právy obyvatel Střední Asie a s plněním cílů udržitelného rozvoje; 

připomíná, že region Střední Asie je do velké míry definován svým klimatem, svou 

zeměpisnou charakteristikou, suchou půdou a vnitrozemskou polohou, ovšem i sovětskou 

nadvládou a bývalými sovětskými správními strukturami, z nichž vznikly oligarchické 

byrokracie navázané na různé klany či rodiny; upozorňuje, že EU hraje v regionu Střední 

Asie relativně nevýraznou úlohu a že je navzdory nízkému objemu obchodních výměn 

důležitým obchodním partnerem každé ze zemí tohoto regionu; 

2. zdůrazňuje význam regionu Střední Asie pro EU, pokud jde o jeho ekonomický potenciál, 

energetickou diverzifikaci a geostrategické a bezpečnostní zájmy; 

3. všímá si společných charakteristických rysů daných jeho dávnější historií, do níž patřila 

Hedvábná stezka, kolonizace turkickými kmeny a přijetí islámu; konstatuje rovněž, že se 

daných pět zemí tohoto regionu momentálně nachází v různých fázích rozvoje; klíčovým 

hráčem v regionu se pomalu stává Kazachstán a vztahy EU s touto zemí se neustále 

rozvíjejí; Kyrgyzstán a Tádžikistán jsou mnohem chudší, ale jsou to poměrně otevřené 

země s určitou mírou zapojení občanské společnosti; rozvíjejí se také vztahy EU 

s Uzbekistánem, avšak Turkmenistán nadále zůstává nejuzavřenější zemí v regionu, v níž 

fakticky neexistuje nezávislá občanská společnost; 

4. upozorňuje na skutečnost, že region je i značně rozmanitý, a to nejen z hlediska výskytu 

přírodních zdrojů, jako jsou fosilní paliva a orná půda, ale rovněž pokud jde o stávající 

úroveň lidského a hospodářského rozvoje jednotlivých zemí, jež je tímto výskytem 

částečně ovlivněna; zdůrazňuje, že je důležité přihlížet na jedné straně ke kulturním 

rozdílům uvnitř regionu a na straně druhé ke vzájemnému provázání jeho zemí; 

5. upozorňuje, že mezi středoasijskými státy existují tradiční vazby v oblasti spolupráce, 

a vyzývá k tomu, aby byly tyto sítě regionální spolupráce posíleny; 

6. vyzývá ke koordinaci rozvojových politik EU s aktivitami členských států v regionu; 

vyzývá k úzké spolupráci se Spojenými státy v oblasti rozvojové politiky v rámci našeho 

partnerství usilujícího o udržitelný rozvoj; vyzývá k tomu, aby byly do spolupráce na 

rozvoji středoasijského regionu zapojeny i Čína a Rusko; 

7. vyzývá k úzké spolupráci EU s fondy a agenturami OSN a se Světovou bankou; 

8. bere na vědomí slabiny politických systémů zemí Střední Asie a nedostatečné zapojení 

obyvatel těchto zemí do politiky; upozorňuje na rostoucí nerovnosti mezi lidmi v regionu 

navzdory obrovským zásobám přírodních zdrojů; konstatuje, že hospodářskou a sociální 

transformaci zpomalila, a v některých případech dokonce i zvrátila občanská válka 
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v Tádžikistánu v devadesátých letech minulého století, nedostatečná vůle k lidskému 

rozvoji a malá ochota k regionální spolupráci; poukazuje na problematickou závislost 

Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a v menší míře i Uzbekistánu na remitencích od migrantů 

pracujících v Rusku, Kazachstánu a v Evropě; bere rovněž na vědomí rychle rostoucí 

hospodářskou závislost na Číně a jiných rozvíjejících se ekonomikách; 

9. zdůrazňuje, že středoasijské země čelí vnějším otřesům, jako např. hospodářskému 

zpomalení v Rusku a v Číně, pokračujícímu geopolitickému napětí a konfliktu na 

Ukrajině; zdůrazňuje dále, že klesající ceny komodit mají dopad na země regionu 

vyvážející ropu; konstatuje, že se vzhledem k těmto okolnostem očekává, že tempo růstu 

v regionu bude v letech po roce 2014 zhruba na polovině průměrného růstu v minulém 

desetiletí; 

10. zdůrazňuje, že navzdory prudkému hospodářskému růstu v minulých letech se tento 

region potýká s vysokou mírou chudoby, velkou nerovností příjmů a zkracující se střední 

délkou života, zejména ve venkovských oblastech, kde žije 80–90 % obyvatelstva; 

zdůrazňuje, že proces privatizace během hospodářské transformace ponechal do velké 

míry bez povšimnutí horské oblasti; zdůrazňuje, že v těchto oblastech jsou zvláště 

postiženy ženy, protože mnoho mužů odchází ve snaze nalézt zaměstnání do měst a na 

ženách je ponecháno celé břímě zemědělských prací a péče o rodinu; 

11. zdůrazňuje, že pro udržitelný hospodářský rozvoj v regionu je klíčové, aby byla 

prohloubena regionální integrace, vzrostl obchod uvnitř regionu, zaměřila se pozornost na 

dopravní sítě a logistické služby a zlepšilo se podnikatelské prostředí a legislativní 

a regulační rámec, zejména pro malé a střední podniky; 

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU využila příležitosti, kterou představuje rozvojová 

spolupráce, k podpoře dodržování lidských práv a plnění cílů udržitelného rozvoje za 

účelem zvýšení obchodních výměn a investic ve všech zemích tohoto regionu a posílení 

úlohy sociálních partnerů a jejich zapojení do občanské společnosti; 

13. zdůrazňuje, že Střední Asie je region, který je vystaven řadě přírodních rizik, a že jelikož 

je jednou ze seizmicky nejaktivnějších oblastí na světě, zůstávají hlavním nebezpečím 

zemětřesení, ale ekologickou hrozbou pro region je i změna klimatu; zdůrazňuje, že je 

nezbytné, aby bylo obyvatelstvo tohoto regionu vyškoleno a připraveno na zvládání 

mimořádných situací spojených s katastrofami vyvolanými změnou klimatu, která je 

velkou hrozbou, a že by se navíc v jihovýchodní Střední Asii mohly snadno vyskytnout 

výrazné seizmické jevy; zdůrazňuje, že změna klimatu je velkou hrozbou, která může 

prohloubit nerovnosti a přinutit lidi k migraci; 

14. bere na vědomí mnoho problémů, které jsou v regionu v neposlední řadě způsobovány 

všudypřítomným provázáním podnikání a politiky, korupcí, odhodláním uzbecké 

a turkmenské vlády pevně kontrolovat politickou činnost, nesprávným přerozdělením 

bohatství a zdrojů, nedobrými výsledky v oblasti pracovních norem a špatnými vztahy 

mezi některými zeměmi a které brzdí pokrok v regionální spolupráci, a přivítal by rozvoj 

místních mechanismů pro řešení konfliktů, zejména s cílem zajistit přístup obyvatelstva 

k vodním zdrojům v regionu a zaručit všeobecný a volný přístup k vodě pro všechny; je 

toho názoru, že EU musí v rámci svých rozvojových programů rovněž prosazovat 

zavedení oběhového hospodářství, udržitelné zemědělství a veřejnou správu vodních 

zdrojů; požaduje, aby bylo úsilí EU v oblasti pomoci a rozdělování finančních prostředků 
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více přizpůsobeno těmto podmínkám; 

15. připomíná řadu případů infekční tuberkulózy, které se v regionu Střední Asie vyskytly; 

zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v poskytování protituberkulózní léčby 

v rozvíjejících se zemích, které již nejsou příjemci dvoustranné pomoci EU, neboť 

u určitých kmenů tuberkulózy se objevuje rezistence vůči lékům; 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby spolu s Čínou, Ruskem a Indií zahájily společný 

koordinovaný přístup k boji proti obchodu s omamnými látkami s cílem zjistit příčiny 

tohoto obchodu a určit vhodná opatření k jeho prevenci; 

17. konstatuje, že existuje značný potenciál pro zlepšení energetické účinnosti a rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie; jakož i pádné důvody k posílení spolupráce v těchto 

oblastech, protože EU získala značnou politickou odbornost a vybudovala silný 

a udržitelný energetický průmysl; existují i důvody k prohloubení spolupráce ve 

středoasijském regionu za účelem zvýšení transparentnosti veřejných příjmů 

z energetických zdrojů a posílení úlohy občanské společnosti; 

18. upozorňuje, že klíčovým zájmem Číny, EU i Ruska je vybudovat strategickou, moderní 

a interoperabilní silniční a železniční infrastrukturu podél trasy Hedvábné stezky a že 

úspěšná integrace tohoto regionu prostřednictvím moderní a spolehlivé infrastruktury by 

byla výbornou příležitostí nejen pro hlubší regionální hospodářskou integraci, ale také pro 

podporu mobility obyvatel a multikulturních výměn, jež by současně vytvořila prostředí 

příznivější pro dosažení pokroku v otázkách právního státu a demokracie; 

19. zdůrazňuje význam soudržného a konzistentního přístupu EU k regionu s cílem zabránit 

jakémukoli překrývání činností či vysílání rozporuplných a matoucích signálů; 

v souvislosti s obecně rozšířeným autoritářstvím vyzývá k větším kontaktům EU 

s organizacemi občanské společnosti a k jejich větší podpoře za účelem podpory 

demokracie, lidských práv a právního státu coby základu rozvoje; 

20. zdůrazňuje význam kvalitního vzdělávání coby základního prostředku pro vybudování 

udržitelných demokratických společností a předcházení násilnému extremismu; naléhavě 

vyzývá EU, aby tento aspekt považovala za prioritní vzhledem k velkému počtu mladých 

lidí ve Střední Asii; 

21. považuje za velice problematickou obecnou rozšířenost monokultur, např. pěstování 

bavlny, a naléhavě vyzývá EU, aby se ve svých rozvojových programech zaměřila na 

rozvoj venkova a udržitelné zemědělství; 

22. domnívá se, že pokračující odvětvovou rozpočtovou podporu v Kyrgyzstánu 

a Tádžikistánu musí doprovázet přísnější kritéria, včetně programu důrazných reforem 

a protikorupčních opatření; 

23. zdůrazňuje, že existuje potenciál pro větší spolupráci s Kazachstánem a Turkmenistánem 

v oblasti energetického zabezpečení EU; podtrhuje nicméně, že v dohodách a rozhovorech 

týkajících se energetiky musí být důrazně přítomny otázky lidských práv; vyzývá EU, aby 

vypracovala kompletní studie proveditelnosti energetických projektů zaměřených na 

rozšíření jižního koridoru pro přepravu plynu, které budou zahrnovat i posouzení dopadu 

na životní prostředí a sociálních dopadů; 
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24. vyzývá EU, aby ve Střední Asii, která je regionem častých přírodních katastrof, rozšířila 

své programy pro snižování rizika katastrof; 

25. vyzývá EU, aby ve svých rozvojových programech určených pro tento region kladla důraz 

na environmentálně udržitelný rozvoj; podtrhuje iniciativu v oblasti transparentnosti 

těžebního průmyslu, která může v tomto regionu hrát významnou úlohu při podpoře těžby 

a zpracování přírodních zdrojů způsobem zohledňujícím životní prostředí, a vyzývá EU, 

aby v regionu prosazovala plnění předpisů; zdůrazňuje rovněž obtížné úkoly spojené 

s udržitelnou správou vodních zdrojů, která bude pravděpodobně ještě náročnější 

v důsledku změny klimatu; 

26. opětovně doporučuje začlenit program pro správu hranic ve Střední Asii a akční program 

boje proti drogám ve Střední Asii spíše do nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru než 

do nástroje pro rozvojovou spolupráci; 

27. je znepokojen častým výskytem nucené dětské práce v tomto regionu; naléhá na EU, aby 

prosazovala plnění mezinárodních závazků všemi státy Střední Asie, zejména pokud jde 

o závazky na základě Úmluvy OSN o právech dítěte, úmluvy Mezinárodní organizace 

práce (MOP) o minimálním věku a úmluvy MOP o odstranění nejhorších forem dětské 

práce; 

28. naléhavě vyzývá, aby byla zahájena iniciativa EU k podpoře plnění cílů udržitelného 

rozvoje a k účinnému zajištění dodržování lidských práv a mezinárodně dohodnutých 

sociálních a environmentálních norem, jakož i respektování důstojnosti obyvatel 

v regionu; 

29. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby strategie EU pro Střední Asii nebyla založena na 

geostrategických zájmech, ale aby byla zaměřena na budování participativní 

a demokratické společnosti, jež je charakterizována svobodou sdružování v odborových 

organizacích a aktivní občanskou společností, a rovněž na podporu rovnosti žen a mužů 

a posílení postavení žen, zejména na venkově; dále vyzývá k provádění a monitorování 

strategie EU pro Střední Asii v souladu s cíli udržitelného rozvoje a s vůlí obyvatelstva 

jednotlivých zemí. 
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