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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at EU-strategien for Centralasien fastsætter syv prioriteter, men kun stiller få 
ressourcer til rådighed; bemærker derfor, at EU-bistandsmidlerne er for begrænsede til, at 
EU kan have reel indflydelse på alle de politiske områder; opfordrer indtrængende EU til 
at udarbejde en fælles vision og til at fastsætte og formulere sine prioriteter bedre; 
påpeger, at udviklingssamarbejde med de centralasiatiske stater kun kan give resultater, 
hvis disse stater overholder internationale standarder for demokrati, regeringsførelse, 
retsstatsprincippet og menneskerettighederne; minder ligeledes om, at EU's 
udviklingssamarbejde ikke må underordnes økonomiske, energimæssige eller 
sikkerhedsmæssige interesser;

2. anmoder Kommissionen om tydeligt at integrere eller i det mindste bringe sine forskellige 
normative, tekniske og interesserelaterede dagsordener for Centralasien i 
overensstemmelse med hinanden; minder desuden om forpligtelsen til udviklingsvenlig 
politikkohærens, som er foreskrevet i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

3. bemærker, at EU inden for energipolitikken har indgået et aftalememorandum med 
Turkmenistan vedrørende køb af gas; gør imidlertid opmærksom på, at Turkmenistan 
endnu ikke er medlem af initiativet til gennemsigtighed i udvindingsindustrierne (EITI); 
understreger på ny behovet for at fremme større gennemsigtighed med hensyn til 
indtægter fra naturressourcer; anmoder derfor indtrængende EU om at støtte 
Turkmenistans optagelse i EITI gennem dialogen om energipolitikken med henblik på at 
integrere god regeringsførelse i EU's energiplanlægning;

4. understreger betydningen af at styrke det regionale samarbejde, særlig med hensyn til 
bekæmpelse af terrorisme og ekstremisme, bekæmpelse af menneskehandel samt 
vandforvaltning; er af den opfattelse, at de centralasiatiske staters begrænsede resultater 
med hensyn til regeringsførelse og regionalt samarbejde er væsentlige årsager til den 
ugunstige politiske, sociale og økonomiske situation og de begrænsede fremskridt inden 
for udviklingssamarbejdet i disse stater; opfordrer derfor Kommissionen til at give de 
centralasiatiske stater teknisk bistand, at dele sine kompetencer og optræde som formidler 
med henblik på at fremme den gensidige dialog ved at hjælpe dem med at forbedre deres 
regeringsførelse og øge deres regionale samarbejde; opfordrer Kommissionen til løbende 
at overvåge denne proces;

5. giver udtryk for tvivl med hensyn til anvendelsen af budgetstøtte i Kirgisistan og 
Tadsjikistan, især i betragtning af den udbredte korruption i disse lande; opfordrer 
Kommissionen til at forelægge en rapport om anvendelsen af budgetstøtte i disse lande;

6. anmoder Kommissionen om at anvende en differentieret tilgang til udviklingssamarbejde 
med de centralasiatiske stater i betragtning af deres forskellige politiske, økonomiske og 
sociale situationer og forskellige grader af interesse i samarbejde med EU;
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7. påpeger, at iværksættelse af strategien kan optimeres gennem forstærket intern EU-
koordination på den ene side og på den anden side gennem øget dialog med andre 
internationale donorer og regionale aktører;

8. foreslår at den regionale tilgang strømlines via forbindelser med Kina og Rusland, som er 
de vigtigste økonomiske aktører i regionen; er af den opfattelse, at tilgangen til 
spørgsmålet om fossil energi bør forbindes med EU-programmeringen i Kaukasus- og 
Sortehavsområdet samt med Tyrkiet;

9. foreslår, at uddannelsesinitiativet bør indbefatte de mere overordnede udviklingsbehov i 
de centralasiatiske lande og hjælpe dem til at udvikle infrastruktur, der er passende til 
moderne undervisningssystemer;

10. opfordrer Kommissionen til nøje at respektere forskellen mellem programmer og 
aktiviteter, der kan finansieres under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde 
(DCI), og dem der bør finansieres under andre finansieringsinstrumenter, såsom 
stabilitetsinstrumentet (IfS) eller Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder (EIDHR), navnlig når det drejer sig om grænsekontrol i bred 
forstand og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bedre anvendelse af 
retsstatsprincippet og beskyttelse af menneskerettighederne;

11. minder om betydningen af ikke at overse mellemindkomstlande, som f.eks. landene i 
Centralasien, i forbindelse med den overordnede EU-udviklingspolitik og i bestræbelserne 
på at nå 2015-målene, da udviklingsindsatsen – navnlig i forbindelse med nedskæringer på 
udviklingsbistanden på grund af den globale finansielle og økonomiske krise – ofte 
koncentreres om de mindst udviklede lande og derved forbigår den centralasiatiske region;

12. understreger, at BOMCA-programmet vedrørende sikkerhed (grænsekontrol) og CADAP-
programmet (bekæmpelse af narkotikahandel) finansieres inden for rammerne af DCI og 
ikke IfS; påpeger, at da IfS er udformet med henblik på at være fleksibelt og være et svar 
på kortsigtede kriser, samtidig med at der arbejdes med de langsigtede tværregionale 
sikkerhedsudfordringer, vil det være logisk at placere disse programmer under IfS-
paraplyen;

13. anmoder Kommissionen om at styrke de regionale initiativer vedrørende 
grænseforvaltning og skabe synergier med tilsvarende programmer i Afghanistan;

14. opfordrer indtrængende EU til i forbindelse med den regionale vandknaphed at øge sin 
bistand til vandforvaltning som led i EU's miljø- og vandinitiativ og til nøjere at 
undersøge mulighederne for sol- og vindenergi som en måde at løse problemet med 
energimanglen i opstrømslandene, og som i det små kan hjælpe lokalsamfundene på 
landet; finder det beklageligt, at det europæiske vandforvaltningsprojekt til dato 
overvejende har fokuseret på vandkvaliteten, hvilket er vigtigt, men mindre relevant for 
situationen i Centralasien end spørgsmål vedrørende deling og tildeling af vandressourcer; 
bemærker især, at vandkraft- og vandressourceprojekter i opstrømslande såsom 
Kirgisistan og Tadjikistan har øget de regionale spændinger med nedstrømslandene i 
Centralasien; påpeger, at EU har betydelig folkeretlig ekspertise inden for vandressourcer, 
og at det derfor bør fremme etableringen af et bæredygtigt samarbejde om vandforvaltning 
baseret på folkeretlige traktater;
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15. understreger at manglen på energi (f.eks. til opvarmning og elektricitet) forværrer 
situationen for de fattige befolkninger i landene i Centralasien; opfordrer EU til i 
overensstemmelse med dets tilsagn om at bekæmpe klimaændringerne at forøge sin 
bistand gennem udviklingen af en bæredygtig energipolitik, bl.a. ved hjælp af 
energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energikilder;

16. finder det beklageligt, at EU's øgede tilstedeværelse i regionen i praksis kun har resulteret 
i få positive ændringer på områderne demokrati, menneskerettigheder, god 
regeringsførelse og retsstatsprincippet; er af den opfattelse, at civilsamfundsorganisationer 
bør bidrage med hensyn til at fastsætte prioriteter og forbedre regeringsførelsen og 
udviklingssamarbejdets effektivitet; opfordrer derfor Kommissionen og de centralasiatiske 
stater til at fjerne alle unødvendige politiske og administrative hindringer for disse staters 
effektive deltagelse i udviklingssamarbejdet; opfordrer ligeledes Kommissionen til at 
styrke programmer for interkulturel dialog og mellemfolkelig kontakt, da denne syvende 
prioritet i strategien ikke er blevet tilstrækkeligt sonderet gennem substantielle møder eller 
projekter, til hvilke omkostningerne, hvis de forvaltes godt, ville være begrænsede;

17. finder det beklageligt, at regimerne i Centralasien ikke tager lokalt ejerskab over 
strategien; anmoder Kommissionen og de centralasiatiske stater om at styrke lokale 
myndigheder ved at støtte større inddragelse af disse forvaltningsniveauer i 
udviklingssamarbejdet og i den politiske og økonomiske beslutningstagning.
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