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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. zdôrazňuje, že s cieľom zvládnuť nové skutočnosti a záväzky EÚ týkajúce sa základných 

hodnôt je potrebné prepracovať stratégiu pre Strednú Áziu z roku 2007; pripomína 

význam zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 

zaručili, že žiadna z politík EÚ, predovšetkým v oblasti obchodu a investícií, neohrozí 

ľudské práva obyvateľov Strednej Ázie ani dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja; 

pripomína, že región Strednej Ázie je vo veľkej miere definovaný svojou klímou, 

geografiou, suchou pôdou a vnútrozemskou polohou, ale aj sovietskou nadvládou a 

bývalými administratívnymi štruktúrami, z ktorých vznikli oligarchické byrokracie 

naviazané na rôzne klany alebo rodiny; pripomína, že EÚ zohráva v regióne Strednej Ázie 

relatívne nepodstatnú úlohu a že napriek nízkemu objemu obchodnej výmeny je dôležitým 

obchodným partnerom všetkých krajín tohto regiónu; 

2. pripomína význam regiónu Strednej Ázie pre EÚ z hľadiska hospodárskeho potenciálu, 

diverzifikácie zdrojov energie, ako aj geostrategických a bezpečnostných záujmov; 

3. pripomína spoločné črty vyplývajúce z dávnejšej histórie, ako boli napr. hodvábne cesty, 

kolonizácia turkickými kmeňmi a prijatie islamu; konštatuje tiež, že päť krajín tohto 

regiónu dosiahlo rôzny stupeň rozvoja; Kazachstan sa pomaly stáva kľúčovým hráčom v 

regióne, ktorého vzťahy s EÚ sa neustále rozvíjajú; Kirgizsko a Tadžikistan sú oveľa 

chudobnejšie, sú to však relatívne otvorené krajiny s určitou mierou zapojenia občianskej 

spoločnosti; rozvíjajú sa aj vzťahy EÚ s Uzbekistanom, ale Turkménsko ostáva 

najuzavretejšou krajinou v regióne, pričom v ňom vôbec nefunguje nezávislá občianska 

spoločnosť; 

4. upozorňuje na skutočnosť, že región je typický aj značnou rozmanitosťou, a to nielen z 

hľadiska prírodných zdrojov, ako sú fosílne palivá a orná pôda, ale vďaka tomu čiastočne 

aj súčasnou úrovňou ľudského a hospodárskeho rozvoja krajín; zdôrazňuje, že je dôležité 

zohľadniť na jednej strane kultúrne rozdiely v rámci regiónu a na druhej strane vzájomné 

súvislosti medzi krajinami; 

5. poukazuje na to, že stredoázijské štáty spájajú tradičné väzby založené na spolupráci, a 

žiada posilnenie týchto sietí regionálnej spolupráce; 

6. vyzýva, aby sa v regióne zabezpečila koordinácia medzi rozvojovými politikami EÚ a 

činnosťami členských štátov; vyzýva na úzku spoluprácu s USA, pokiaľ ide o rozvojovú 

politiku, v rámci nášho partnerstva v oblasti trvalo udržateľného rozvoja; žiada tiež 

spoluprácu s Čínou a Ruskom pri rozvíjaní regiónu Strednej Ázie; 

7. žiada, aby EÚ úzko spolupracovala s fondmi a agentúrami OSN, ako aj so Svetovou 

bankou; 

8. poukazuje na nedostatky politických systémov krajín Strednej Ázie a nedostatočnú 

politickú účasť ich obyvateľov; upozorňuje na rastúce rozdiely medzi ich obyvateľmi 

napriek obrovským zásobám prírodných zdrojov; konštatuje, že občianska vojna v 
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Tadžikistane v 90-tych rokoch, nedostatočné záväzky v oblasti ľudského rozvoja a slabá 

pripravenosť na účasť na regionálnej spolupráci spomalili a v niektorých prípadoch 

dokonca zvrátili hospodársku a sociálnu transformáciu; poukazuje na problematickú 

závislosť Tadžikistanu, Kirgizska a v menšom rozsahu Uzbekistanu od remitencií 

migrantov pracujúcich v Rusku, Kazachstane a Európe; upozorňuje tiež na rýchlo rastúcu 

hospodársku závislosť od Číny a iných rozvíjajúcich sa ekonomík; 

9. zdôrazňuje, že krajiny Strednej Ázie čelia vonkajším výkyvom, najmä spomaleniu 

hospodárskeho rastu v Rusku a Číne, pretrvávajúcim geopolitickým napätiam a konfliktu 

na Ukrajine; ďalej zdôrazňuje, že pokles cien komodít má vplyv na krajiny tohto regiónu 

vyvážajúce ropu; konštatuje, že vzhľadom na tieto skutočnosti sa predpokladá, že miera 

rastu v regióne bude od roku 2014 približne na polovičnej úrovni priemernej hodnoty 

predošlej dekády; 

10. zdôrazňuje, že napriek rýchlemu hospodárskemu rastu v posledných rokoch je v regióne 

vysoká miera chudoby, veľká nevyrovnanosť v oblasti príjmov a klesajúca priemerná 

dĺžka života, najmä vo vidieckych oblastiach, v ktorých žije 80 – 90 % obyvateľstva; 

zdôrazňuje, že v dôsledku procesu privatizácie v období hospodárskej transformácie 

horské oblasti značne zaostávajú; zdôrazňuje, že v týchto oblastiach sú postihnuté najmä 

ženy, pretože mnohí muži odišli do miest hľadať prácu a ženám prenechali celú 

zodpovednosť za poľnohospodársku činnosť a starostlivosť o rodiny; 

11. zdôrazňuje, že pre trvalo udržateľný hospodársky rozvoj v regióne je nesmierne dôležité 

prehlbovanie regionálnej integrácie, rozširovanie obchodu medzi regiónmi, zameranie sa 

na dopravné siete a logistické služby a zlepšovanie podnikateľského prostredia a 

legislatívneho a regulačného rámca, najmä v prípade malých a stredných podnikov; 

12. zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ využila príležitosť a spolupracovala na rozvoji v 

záujme podpory rešpektovania ľudských práv a plnenia cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja, a dosiahla tak vo všetkých krajinách regiónu zvýšenie obchodných výmen a 

investícií a posilnenie úlohy a činnosti sociálnych partnerov ako predstaviteľov občianskej 

spoločnosti; 

13. zdôrazňuje skutočnosť, že Stredná Ázia je región, ktorý je vystavený rôznym prírodným 

rizikám a keďže ide o jednu zo seizmicky najaktívnejších oblastí na svete, sú zemetrasenia 

naďalej hlavnou hrozbou, zatiaľ čo zmena klímy je pre región ekologickou výzvou; 

zdôrazňuje, že je nevyhnutné školiť a pripravovať obyvateľstvo tohto regiónu na 

zvládanie mimoriadnych situácií spojených s katastrofami vyvolanými zmenou klímy, 

ktorá predstavuje veľkú hrozbu, a že je okrem toho veľmi pravdepodobné, že by na 

juhovýchode Strednej Ázie mohlo dôjsť k výraznej seizmickej aktivite; zdôrazňuje, že 

zmena klímy predstavuje veľkú hrozbu, ktorá môže prehĺbiť rozdiely a prinútiť ľudí 

migrovať; 

14. berie na vedomie mnohé ťažkosti v regióne, ktoré spôsobujú predovšetkým všadeprítomné 

väzby medzi podnikateľským sektorom a politikou, prevládajúca korupcia, odhodlanie 

uzbeckej a turkménskej vlády prísne kontrolovať politické činnosti, zlé rozdelenie 

blahobytu a zdrojov, nedostatočné dodržiavanie pracovných noriem a zlé vzťahy medzi 

niektorými krajinami, ktoré bránia pokroku v regionálnej spolupráci, a uvítal by 

vypracovanie mechanizmov riešenia miestnych konfliktov, najmä s cieľom zabezpečiť, 

aby malo obyvateľstvo prístup k vodným zdrojom v regióne, a zaručiť všeobecný a voľný 
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prístup pre všetkých; zastáva názor, že EÚ musí v rámci svojich rozvojových programov 

presadzovať zavedenie obehového hospodárstva, udržateľné poľnohospodárstvo a verejnú 

správu vodných zdrojov; požaduje, aby podporné opatrenia EÚ a prideľovanie finančných 

prostriedkov boli lepšie prispôsobené týmto podmienkam; 

15. pripomína, že v regióne Strednej Ázie je veľký výskyt prípadov infekčnej tuberkulózy; 

zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v poskytovaní liečby tuberkulózy v rýchlo sa 

rozvíjajúcich krajinách, ktoré už nedostávajú bilaterálnu pomoc EÚ, vzhľadom na to, že v 

prípade určitých vírusov tuberkulózy sa voči liekom vyvinula odolnosť; 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci a v koordinácii s Čínou, Ruskom a 

Indiou začali boj proti obchodu s omamnými látkami s cieľom zistiť príčiny tohto 

obchodu a určiť vhodné opatrenia na jeho zastavenie; 

17. konštatuje, že existuje značný potenciál na zlepšenie energetickej účinnosti a rozvoj 

obnoviteľných zdrojov energie; intenzívnejšia spolupráca v týchto oblastiach má silné 

opodstatnenie, pretože EÚ má rozsiahle odborné poznatky a silné odvetvie udržateľnej 

energetiky; zároveň má opodstatnenie aj rozširovanie spolupráce v tomto regióne, aby 

bola zabezpečená väčšia transparentnosť vládnych príjmov z energetických zdrojov a 

posilnená úloha občianskej spoločnosti; 

18. pripomína, že na budovaní modernej a interoperabilnej cestnej a strategickej železničnej 

infraštruktúry pozdĺž hodvábnej cesty má veľký záujem Čína, EÚ, ako aj Rusko. Úspešná 

integrácia tohto regiónu prostredníctvom modernej a spoľahlivej infraštruktúry by 

poskytla významné príležitosti nielen na väčšiu regionálnu ekonomickú integráciu, ale 

zároveň by podporila mobilitu občanov a multikultúrnu výmenu, pričom by sa vytvorilo 

lepšie prostredie pre fungovanie právneho štátu a demokraciu; 

19. zdôrazňuje význam súdržného a jednotného prístupu EÚ k regiónu s cieľom zabrániť 

akémukoľvek prekrývaniu alebo vysielaniu zmiešaných a zavádzajúcich signálov; 

vzhľadom na rozšírené autoritárstvo vyzýva, aby EÚ posilnila kontakty s organizáciami 

občianskej spoločnosti a podporovala ich s cieľom presadzovať demokraciu, ľudské práva 

a zásady právneho štátu ako základ rozvoja; 

20. zdôrazňuje význam kvalitného vzdelávania ako prostriedku budovania udržateľných 

demokratických spoločností a predchádzania násilnému extrémizmu; naliehavo vyzýva 

EÚ, aby sa prednostne venovala tejto otázke vzhľadom na veľký počet mladých ľudí v 

Strednej Ázii; 

21. považuje veľmi veľký výskyt monokultúr, napríklad pestovanie bavlny, za mimoriadne 

problematický a naliehavo vyzýva EÚ, aby sa v svojich rozvojových programoch 

zamerala na rozvoj vidieka a udržateľné poľnohospodárstvo; 

22. domnieva sa, že pokračujúca odvetvová rozpočtová podpora v Kirgizsku a Tadžikistane 

musí byť podmienená prísnejšími kritériami vrátane dôkladného programu reforiem a 

protikorupčných opatrení; 

23. vyzdvihuje potenciál väčšej spolupráce s Kazachstanom a Turkménskom, pokiaľ ide o 

energetickú bezpečnosť EÚ; zdôrazňuje však, že výraznou zložkou dohôd a dialógov v 

oblasti energetiky musia byť ľudské práva; vyzýva EÚ, aby uskutočnila kompletné štúdie 
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realizovateľnosti energetických projektov zameraných na rozšírenie južného koridoru 

zemného plynu vrátane posúdení vplyvu na životné prostredie a sociálneho vplyvu; 

24. vyzýva EÚ, aby rozšírila svoje programy na znižovanie rizika katastrof v Strednej Ázii, 

regióne, ktorý pravidelne postihujú prírodné katastrofy; 

25. vyzýva EÚ, aby v svojich programoch zameraných na rozvoj tohto regiónu kládla dôraz 

na environmentálne udržateľný rozvoj; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú môže v regióne 

zohrávať iniciatíva pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) pri podpore 

ekologicky vhodnej ťažby a spracovania prírodných zdrojov, a vyzýva EÚ, aby v rámci 

regiónu presadzovala dodržiavanie požiadaviek; vyzdvihuje tiež problémy spojené s 

udržateľným vodným hospodárstvom, ktoré sa pravdepodobne v dôsledku zmeny klímy 

ešte vystupňujú; 

26. opakovane odporúča zaradiť program na riadenie hraníc v Strednej Ázii a program na boj 

proti drogám v Strednej Ázii do nástroja na podporu stability a mieru, a nie nástroja 

rozvojovej spolupráce; 

27. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v regióne pravidelne dochádza k nútenej detskej práci; 

naliehavo vyzýva EÚ, aby podporovala všetky stredoázijské štáty v plnení ich 

medzinárodných záväzkov, najmä záväzkov v rámci Dohovoru OSN o právach dieťaťa, 

Dohovoru MOP o určení minimálneho veku detí a Dohovoru MOP o najhorších formách 

detskej práce; 

28. naliehavo vyzýva na začatie iniciatívy EÚ na podporu plnenia cieľov udržateľného 

rozvoja a účinné zabezpečenie dodržiavania ľudských práv, medzinárodne dohodnutých 

sociálnych a environmentálnych noriem a ľudskej dôstojnosti v regióne; 

29. zdôrazňuje, že je potrebná stratégia EÚ – Stredná Ázia, ktorá nebude založená na 

geostrategických záujmoch, ale ktorej účelom bude rozvíjať participatívnu a demokratickú 

spoločnosť charakterizovanú slobodou združovania pre odborové zväzy, ako aj aktívnu 

občiansku spoločnosť a podporovať rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien, najmä 

vo vidieckych oblastiach; okrem toho vyzýva, aby sa stratégia EÚ – Stredná Ázia 

vykonávala a monitorovala v súlade s cieľmi v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako aj 

želaniami obyvateľov príslušných krajín. 
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