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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι στη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία αναγνωρίζονται επτά 
τομείς προτεραιότητας, αλλά προβλέπονται ελάχιστοι μόνο πόροι· σημειώνει, αναλόγως, 
ότι τα κονδύλια βοήθειας της ΕΕ είναι υπερβολικά περιορισμένα με αποτέλεσμα να μην 
επιτρέπουν στην ΕΕ να έχει αντίκτυπο σε όλους τους τομείς πολιτικής· παροτρύνει την 
ΕΕ να αναπτύξει ένα συλλογικό όραμα και να προσδιορίσει και να διατυπώσει καλύτερα 
τις προτεραιότητές της· επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες της 
Κεντρικής Ασίας μπορεί να φέρει αποτελέσματα μόνο εάν οι χώρες αυτές συμμορφωθούν
με τους διεθνείς κανόνες για την δημοκρατία, τη διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει, επίσης, ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ δεν 
πρέπει να υπαγορεύεται από οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα ή θέματα ασφάλειας·

2. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει εμφανώς ή να συνδυάσει τουλάχιστον την 
κανονιστική και τεχνική της ατζέντα, καθώς και την ατζέντα συμφερόντων της για την 
Κεντρική Ασία· υπενθυμίζει επίσης τις υποχρεώσεις ως προς τη συνοχή της πολιτικής για 
την ανάπτυξη που κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. σημειώνει ότι, στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, η ΕΕ έχει μνημόνιο συνεννόησης 
με το Τουρκμενιστάν, το οποίο προβλέπει την αγορά αερίου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 
Τουρκμενιστάν δεν αποτελεί ακόμη μέλος της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια στις 
εξορυκτικές βιομηχανίες (ΕΙΤΙ)· τονίζει και πάλι την ανάγκη προώθησης μεγαλύτερης 
διαφάνειας όσον αφορά το εισόδημα από φυσικούς πόρους· προτρέπει, αντίστοιχα, την 
ΕΕ, στο πλαίσιο του διαλόγου για την ενεργειακή πολιτική, να υποστηρίξει τη συμμετοχή 
του Τουρκμενιστάν στην ΕΙΤΙ, ώστε να συμπεριλάβει πτυχές χρηστής διακυβέρνησης 
στον ενεργειακό προγραμματισμό της ΕΕ·

4. υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, κυρίως όσον 
αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τη διαχείριση των υδάτων· θεωρεί ότι τα περιορισμένα 
επιτεύγματα των κρατών της Κεντρικής Ασίας σε σχέση με τη διακυβέρνηση και την 
περιφερειακή συνεργασία αποτελούν σημαντικούς λόγους για τη δυσμενή πολιτική, 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση και για τα περιορισμένα επιτεύγματα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας σε αυτά τα κράτη· για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει στα κράτη της Κεντρικής Ασίας τεχνική συνδρομή, να προσφέρει τις ικανότητές 
της και να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ώστε να ενθαρρύνει τον αμοιβαίο διάλογο 
βοηθώντας τα να βελτιώσουν το επίπεδο διακυβέρνησής τους και να προωθήσουν την 
περιφερειακή συνεργασία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή σε 
συνεχή βάση·

5. εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τη χρήση δημοσιονομικής στήριξης προς την 
Κιργιζία και το Τατζικιστάν, δεδομένης ιδίως της εκεί εκτεταμένης διαφθοράς· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης στις εν 
λόγω χώρες·
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6. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μία διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την 
αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις και το διαφορετικό 
επίπεδο ενδιαφέροντος για συνεργασία με την ΕΕ·

7. επισημαίνει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής μπορεί να ενισχυθεί, αφενός, μέσω ενός
εντατικού εσωτερικού συντονισμού της ΕΕ και, αφετέρου, μέσω εντατικής συνεργασίας 
με άλλους διεθνείς δωρητές και περιφερειακούς ενδιαφερόμενους φορείς·

8. προτείνει να απλουστευθεί η περιφερειακή προσέγγιση με σχέσεις με την Κίνα και τη 
Ρωσία καθώς αυτοί είναι οι κύριοι οικονομικοί παράγοντες στην περιοχή· είναι της 
άποψης ότι η προσέγγιση στο ζήτημα της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να 
συνδέεται με τον προγραμματισμό της ΕΕ στον Καύκασο και στην περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου, καθώς και με την Τουρκία·

9. προτείνει να συμπεριληφθούν στην πρωτοβουλία για την εκπαίδευση οι ευρύτερες 
αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών της Κεντρικής Ασίας και να τους παρασχεθεί βοήθεια 
ώστε να αναπτύξουν επαρκείς υποδομές για σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα·

10. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει αυστηρά την διαφορά μεταξύ αφενός των προγραμμάτων 
και δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέσου 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI), και αφετέρου αυτών που χρηματοδοτούνται από άλλα 
χρηματοδοτικά μέσα όπως το Μέσο Σταθερότητας (IfS) και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), ιδιαίτερα όσον αφορά την 
διαχείριση των συνόρων και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την 
βελτίωση της εφαρμογής του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

11. επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να μην παραβλέπουμε τις χώρες μεσαίου 
εισοδήματος, όπως οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, στο πλαίσιο της συνολικής 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και των προσπαθειών επίτευξης των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), καθώς οι αναπτυξιακές προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο των 
περικοπών στην αναπτυξιακή βοήθεια λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, εστιάζονται συχνά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, παραμελώντας 
έτσι την περιοχή της Κεντρικής Ασίας·

12. τονίζει ότι τα προγράμματα BOMCA (συνοριακός έλεγχος) και CADAP (καταπολέμηση 
του εμπορίου ναρκωτικών) που εστιάζονται στην ασφάλεια δεν χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του μέσου σταθερότητας, αλλά στο πλαίσιο του DCI· επισημαίνει ότι, δεδομένου 
ότι το μέσο σταθερότητας είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ευέλικτο 
και να ανταποκρίνεται σε βραχυπρόθεσμες κρίσεις, ασχολούμενο παράλληλα με τις 
μακροπρόθεσμες διαπεριφερειακές προκλήσεις ασφαλείας, είναι λογικό τα προγράμματα 
αυτά να τεθούν υπό την αιγίδα του μέσου·

13. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις περιφερειακές πρωτοβουλίες σχετικά με τη 
διαχείριση των συνόρων και να δημιουργήσει συνεργίες με παρεμφερή προγράμματα στο 
Αφγανιστάν·

14. ζητεί από την ΕΕ, σε ένα πλαίσιο περιφερειακής σπανιότητας του νερού, να ενισχύσει τη 
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βοήθειά της στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της 
ΕΕ για το Περιβάλλον και τα Ύδατα και να διερευνήσει, ως έναν τρόπο αντιμετώπισης 
της έλλειψης ενέργειας στα κράτη ανερχόμενης ροής, περαιτέρω επιλογές για ηλιακή και 
αιολική ενέργεια, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τις αγροτικές κοινότητες σε μια 
μικρή κλίμακα· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, το Σχέδιο Διαχείρισης των 
Υδάτων της ΕΕ έχει επικεντρωθεί ευρέως στην ποιότητα των υδάτων, κάτι που είναι μεν 
σημαντικό αλλά λιγότερο σχετικό με την κατάσταση στην Κεντρική Ασία σε σχέση με τα 
ζητήματα της διαμοίρασης και της κατανομής των υδάτινων πόρων· σημειώνει ειδικότερα 
ότι τα έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας και υδάτινων πόρων στα κράτη ανερχόμενης ροής 
Κιργιζία και Τατζικιστάν έχουν οδηγήσει σε αυξημένες περιφερειακές εντάσεις με τις 
χώρες κατερχόμενης ροής της Κεντρικής Ασίας· επισημαίνει ότι η ΕΕ διαθέτει μεγάλη
εμπειρογνωμοσύνη στο διεθνές δίκαιο για τα ύδατα και ότι θα πρέπει, συνεπώς, να
προωθήσει την κατάρτιση μιας βιώσιμης συνεργατικής εντολής για τη διαχείριση των
υδάτων, βάσει της διεθνούς νομοθεσίας, υπό μορφή συνθήκης·

15. επισημαίνει ότι η έλλειψη ενέργειας (π.χ. για θέρμανση και ηλεκτρισμό) επιδεινώνει την
κατάσταση των φτωχών λαών στις χώρες της Κεντρικής Ασίας· παροτρύνει την ΕΕ, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της για την αλλαγή του κλίματος, να εντείνει τη συνδρομή
της με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής, μεταξύ άλλων και μέσω της
ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

16. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αυξημένη παρουσία της ΕΕ στην περιοχή έχει οδηγήσει, 
στην πράξη, σε ελάχιστες θετικές αλλαγές όσον αφορά στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την καλή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου· είναι της άποψης ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να βοηθήσουν στον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων, καθώς και στη βελτίωση της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας 
της αναπτυξιακής συνεργασίας· καλεί, προς τούτο, την Επιτροπή και τις χώρες της 
Κεντρικής Ασίας να εξαλείψουν όλους τους μη απαραίτητους πολιτικούς και διοικητικούς 
φραγμούς στην αποτελεσματική συμμετοχή αυτών των κρατών στην αναπτυξιακή 
συνεργασία· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει τα προγράμματα διαπολιτισμικού 
διαλόγου και τις διαπροσωπικές επαφές καθώς η εν λόγω έβδομη προτεραιότητα της 
στρατηγικής δεν έχει διερευνηθεί πλήρως μέσω ουσιωδών συναντήσεων ή έργων το 
κόστος των οποίων θα ήταν περιορισμένο εάν γινόταν σωστή διαχείρισή τους·

17. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η στρατηγική τυγχάνει ελλιπούς τοπικής συμμετοχής από 
τα καθεστώτα της Κεντρικής Ασίας· καλεί την Επιτροπή και τις χώρες της Κεντρικής 
Ασίας να ενισχύσουν τις τοπικές αρχές υποστηρίζοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους 
στα επίπεδα διακυβέρνησης που ασχολούνται με την αναπτυξιακή συνεργασία και την 
λήψη αποφάσεων επί πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων.
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