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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. посочва, че в стратегията на ЕС за Централна Азия се определят седем приоритета, 
но са осигурени малко ресурси; съответно отбелязва, че средствата за оказване на 
помощ от ЕС са твърде ограничени, за да позволят на ЕС да оказва влияние върху 
всички области на политиките; настоятелно призовава ЕС да разработи колективна 
визия и да определи и формулира по-добре своите приоритети; посочва, че 
сътрудничеството за развитие с държавите от Централна Азия може да донесе 
резултати само ако тези държави спазват международните стандарти за демокрация, 
управление, върховенство на закона и права на човека; посочва също така, че 
сътрудничеството за развитие на ЕС не трябва да бъде подчинено на икономически 
интереси и интереси в областта на енергетиката или сигурността;

2. изисква Комисията да обедини видимо или поне да съгласува нормативните и 
техническите си програми, както и програмите, въз основа на интересите си по 
отношение на централна Азия; също припомня задълженията за последователност 
на политиките за развитие, залегнали в член 208 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз;

3. отбелязва, че в областта на енергийната политика, ЕС има меморандум за 
разбирателство с Туркменистан, който урежда закупуването на газ; посочва обаче, 
че Туркменистан все още не е член на Инициативата за прозрачност на добивната 
промишленост; отново подчертава необходимостта от насърчаване на по-голяма 
прозрачност във връзка с приходите от природни богатства; съответно настоятелно 
призовава ЕС, посредством своя диалог в областта на енергийната политика, да 
подкрепи членството на Туркменистан в Инициативата за прозрачност на добивната 
промишленост (EITI) с оглед на интегрирането на съображенията за добро 
управление в енергийното планиране на ЕС; 

4. подчертава значението на укрепването на регионалното сътрудничество, по-
специално в областта на борбата срещу тероризма и екстремизма, борбата срещу 
трафика на хора и управлението на водните ресурси; счита, че ограничените 
постижения на държавите от Централна Азия във връзка с управлението и 
регионалното сътрудничество са значима причина за неблагоприятната 
политическа, социална и икономическа ситуация и за ограничените постижения на 
сътрудничеството за развитие в тези държави; във връзка с това приканва 
Комисията да предостави на държавите от Централна Азия техническа помощ, да 
сподели своите умения и да служи като посредник за насърчаване на взаимния 
диалог, като им помага да подобрят своето равнище на управление и да засилят 
регионалното си сътрудничество; призовава Комисията да извършва текущ 
мониторинг на този процес; 

5. изразява съмнения относно използването на бюджетната подкрепа в Киргизстан и 
Таджикистан, особено като се има предвид, че там корупцията е широко 
разпространена;  призовава Комисията да представи доклад относно използването 



PE465.010v02-00 4/6 AD\878068BG.doc

BG

на бюджетна подкрепа в тези страни;

6. приканва Комисията да предприеме диференциран подход към сътрудничеството за 
развитие с държавите от Централна Азия, вземайки предвид различното им 
политическо, икономическо и социално положение и различните равнища на 
интерес към сътрудничество с ЕС;

7. посочва, че изпълнението на стратегията може да бъде подобрено от една страна 
чрез по-интензивна координация в рамките на ЕС и, от друга, чрез по-интензивно 
ангажиране с други международни донори и регионални заинтересовани страни;

8. предлага регионалният подход да бъде рационализиран чрез отношения с Китай и 
Русия, като основни икономически фактори в региона; счита, че подходът във 
връзка с въпроса за енергията от изкопаеми горива следва да бъде обвързан с 
планирането на ЕС в региона на Кавказ и Черно море, както и с Турция;

9. предлага инициативата за образование да включва по-широки нужди от развитие на 
централноазиатските страни и да им помага да развиват подходяща инфраструктура 
за модерните образователни системи;

10. призовава Комисията да спазва стриктно разделението между програми и дейности, 
допустими за финансиране в рамките на Инструмента за сътрудничество за 
развитие (ИСР) и програми и дейности, които следва да бъдат финансирани в 
рамките на други финансови инструменти като Инструмента за стабилност (IfS) или 
Европейския инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR), по-специално 
по отношение на управлението на границите, борбата с организираната 
престъпност, подобряването на прилагането на принципите на правовата държава и 
защитата на правата на човека;

11. отново заявява колко е важно да не бъдат пропускани страните със средни приходи, 
като тези от Централна Азия, в контекста на цялостната политика на ЕС за развитие 
и на усилията за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), тъй като 
усилията в областта на развитието – особено в контекста на намаляването на 
подпомагането за развитие поради глобалната финансова и икономическа криза –
често се съсредоточават върху най-слабо развитите страни и по този начин 
пренебрегват региона на Централна Азия;

12. подчертава, че програмата за сигурност BOMCA (граничен контрол) и CADAP 
(борба с трафика на наркотици) не се финансират от Инструмента за стабилност, а 
от ИСР; посочва, че тъй като Инструментът за стабилност е изготвен така, че да 
бъде гъвкав и да може да отговаря на кризи в краткосрочен план, като 
същевременно работи по дългосрочните предизвикателства на трансрегионалната 
сигурност, ще има смисъл тези програми да бъдат поставени под шапката на 
Инструмента за стабилност;

13. изисква Комисията да засили регионалните инициативи за управление на границите 
и да изгради взаимодействие с подобни програми в Афганистан;

14. призовава настоятелно ЕС, в контекста на недостига на вода на регионално 
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равнище, да повиши подпомагането си в областта на управлението на водите в 
рамките на Инициативата на ЕС за околна среда и води и като начин за справяне с 
енергийния недостиг в страните по горното течение, да проучи допълнителни 
възможности за слънчева енергия и енергия от вятър, които могат да помогнат на 
селските общности от малък мащаб;  изразява съжаление, че до момента проектът 
на ЕС относно управлението на водите в голяма степен е насочен към качеството на 
водите, което е важно, но не толкова уместно във връзка с положението в 
Централна Азия в сравнение с въпросите относно поделянето и разпределянето на 
водните ресурси; по-специално отбелязва, че проектите за водноелектрическа 
енергия и водни ресурси в държавите по горното течение, Киргизстан и 
Таджикистан, доведоха до нарастване на регионалното напрежение с 
централноазиатските държави по долното течение; посочва, че ЕС притежава 
значителни знания и опит в международното право в областта на водите и че 
съответно следва да насърчава установяването на устойчив ред на сътрудничество 
що се отнася до управлението на водите, който да се основава на международното 
право на договорно равнище;

15. подчертава факта, че липсата на енергия (например за отопление и електричество) 
утежнява положението на бедните хора в страните от Централна Азия; настоятелно 
призовава ЕС, съгласно поетите ангажименти относно изменението на климата, да 
увеличи подпомагането чрез развиването на устойчива енергийна политика, 
включително чрез енергийна ефективност и използването на възобновяеми 
енергийни източници;

16. изразява съжаление, че повишеното присъствие на ЕС в региона на практика се 
изразява само в няколко положителни промени що се отнася до демокрацията, 
правата на човека, доброто управление и принципите на правовата държава; счита, 
че организациите на гражданското общество следва да спомагат при определянето 
на приоритети, както и при подобряването на управлението и ефикасността на 
сътрудничеството за развитие; във връзка с това призовава Комисията и държавите 
от Централна Азия да премахнат всички ненужни политически и административни 
пречки пред ефективното участие на тези страни в сътрудничеството за развитие; 
също така призовава Комисията да засили програмите за междукултурен диалог и 
контакти между хората, тъй като този седми приоритет на стратегията не е напълно 
проучен посредством значими срещи или проекти, разходите за които, ако се 
управляват добре, биха били ограничени;

17. изразява съжаление, че в стратегията липсва ангажираност на местно равнище от 
страна на режимите от Централна Азия; приканва Комисията и държавите от 
Централна Азия да укрепят местните органи, като подкрепят по-голямото участие 
на това равнище на управление в сътрудничеството за развитие и вземането на 
политически и икономически решения.
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