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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. huomauttaa, että EU:n Keski-Aasian strategiassa määritetään seitsemän ensisijaista 
tavoitetta, mutta tarjotaan kovin vähän resursseja; panee näin ollen merkille, että EU:n 
avustusvarat ovat liian rajalliset, jotta EU voisi saavuttaa tuloksia kaikilla politiikan 
aloilla; kehottaa EU:ta kehittämään yhteisen näkemyksen sekä määrittämään ja 
ilmaisemaan paremmin ensisijaiset tavoitteensa; huomauttaa, että kehitysyhteistyö Keski-
Aasian valtioiden kanssa voi tuottaa tuloksia ainoastaan, jos nämä maat noudattavat 
demokratiaa, hallintoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä 
standardeja; huomauttaa niin ikään, ettei EU:n kehitysyhteistyötä pidä alistaa talous-, 
energia- tai turvallisuusintresseille;

2. kehottaa komissiota näkyvästi yhdentämään tai ainakin sovittamaan yhteen Keski-Aasiaa 
koskevat normatiiviset, tekniset ja etuja koskevat suunnitelmansa; muistuttaa myös, että 
yhdenmukaisuutta kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa koskevat vaatimukset on kirjattu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklaan;

3. panee merkille, että EU:lla on energiapolitiikan alalla Turkmenistanin kanssa tehty 
yhteisymmärryspöytäkirja, joka koskee kaasun hankkimista, mutta korostaa, että 
Turkmenistan ei vielä ole kaivannaisteollisuuden avoimuusaloitteen jäsen; korostaa 
jälleen kerran tarvetta edistää suurempaa avoimuutta luonnonvaroista saatavien tulojen 
osalta; kehottaa näin ollen EU:ta tukemaan energiapoliittisessa vuoropuhelussaan 
Turkmenistanin liittymistä kaivannaisteollisuuden avoimuusaloitteeseen, jotta EU:n 
energiasuunnitteluun voidaan sisällyttää hyvän hallintotavan näkökohtia;

4. korostaa alueellisen yhteistyön vahvistamisen tärkeyttä erityisesti terrorismin ja 
ääriliikkeiden torjunnassa, ihmiskaupan torjunnassa ja vesivarojen hallinnassa; katsoo, 
että Keski-Aasian valtioiden heikot tulokset hallinnon ja alueellisen yhteistyön alalla ovat 
tärkeitä syitä niiden epäsuotuisaan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
tilanteeseen sekä kehitysyhteistyön vähäisiin saavutuksiin Keski-Aasian valtioissa; pyytää 
näin ollen komissiota tarjoamaan Keski-Aasian valtioille teknistä tukea, jakamaan 
asiantuntemusta ja toimimaan välittäjänä keskinäisen vuoropuhelun edistämiseksi ja 
maiden auttamiseksi parantamaan hallintonsa tasoa ja tehostamaan alueellista 
yhteistyötään; kehottaa komissiota tarkkailemaan tätä prosessia jatkuvasti;

5. suhtautuu epäilevästi talousarviotuen käyttöön Kirgisian ja Tadžikistanin osalta ottaen 
erityisesti huomioon laajalle levinneen korruption; pyytää komissiota esittämään 
kertomuksen talousarviotuen käytöstä näissä valtioissa;

6. pyytää komissiota omaksumaan eriytetyn lähestymistavan kehitysyhteistyöhön Keski-
Aasian valtioiden kanssa, sillä maat ovat erilaisessa poliittisessa, taloudellisessa ja 
yhteiskunnallisessa tilanteessa ja niiden kiinnostus EU:n kanssa tehtävää yhteistyötä 
kohtaan vaihtelee;



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

FI

7. korostaa, että strategian täytäntöönpanoa voidaan tukea toisaalta EU:n tehokkaammalla 
sisäisellä koordinoinnilla ja toisaalta tehostamalla muiden kansainvälisten avunantajien ja 
alueellisten sidosryhmien sitoutumista;

8. ehdottaa alueellisen lähestymistavan yhdentämistä Kiinan- ja Venäjän-suhteiden kanssa, 
sillä ne ovat alueen merkittävimmät taloudelliset toimijat; katsoo, että fossiilisia 
energialähteitä koskevassa tarkastelutavassa olisi otettava huomioon EU:n Kaukasiaa ja 
Mustaamerta sekä Turkkia koskevat suunnitelmat;

9. ehdottaa, että koulutusaloitteeseen pitäisi sisällyttää Keski-Aasian valtioiden laajemmat 
kehitystarpeet ja että niitä olisi autettava kehittämään asianmukaista infrastruktuuria 
nykyaikaista koulutusjärjestelmää varten;

10. pyytää komissiota pitämään tiukasti erillään toisaalta kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
myönnettävään rahoitukseen oikeutetut ohjelmat ja toiminnot ja toisaalta ohjelmat ja 
toiminnot, joita rahoitetaan muista rahoitusvälineistä kuten vakautusvälineestä tai 
eurooppalaisesta demokratia-aloitteesta, erityisesti rajaturvallisuuden ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunnan, oikeusvaltioperiaatteen paremman soveltamisen ja 
ihmisoikeuksien suojelun osalta;

11. toistaa, että on tärkeää olla unohtamatta Keski-Aasian valtioiden kaltaisia keskituloisia 
valtioita EU:n yleisen kehitysyhteistyöpolitiikan yhteydessä ja pyrittäessä saavuttamaan 
vuosituhannen kehitystavoitteet, koska kehitysyhteistyö painottuu erityisesti globaalin 
rahoitus- ja talouskriisin aiheuttamien kehitysavun leikkausten yhteydessä usein vähiten 
kehittyneisiin valtioihin ja sivuuttaa näin Keski-Aasian alueen;

12. korostaa, että turvallisuuspainotteisia BOMCA- (rajaturvallisuus) ja CADAP-
(huumekaupan torjunta) ohjelmia ei rahoiteta vakautusvälineestä vaan kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä; huomauttaa, että olisi järkevää sijoittaa nämä ohjelmat 
vakautusvälineen alaisuuteen, koska se on suunniteltu joustavaksi sekä 
reagointikykyiseksi lyhytaikaisissa kriiseissä, samalla kun tehdään työtä rajat ylittävien 
turvallisuushaasteiden parissa;

13. kehottaa komissiota vahvistamaan alueellisia rajavalvonta-aloitteita sekä luomaan 
synergiaa vastaavien ohjelmien kanssa Afganistanissa;

14. kehottaa EU:ta vauhdittamaan alueellisen vesipulan tilanteessa EU:n ympäristö- ja 
vesialoitteen puitteissa antamaansa vesivarojen hoitoon liittyvää apua sekä tutkimaan 
aurinko- ja tuulienergiavaihtoehtoja keinona vastata yläjuoksun valtioiden energiapulaan, 
koska tämä voisi auttaa pieniä maaseudun paikallisyhteisöjä; pitää valitettavana, että tähän 
asti vesivarojen hallintaa koskevassa EU:n hankkeessa on enimmäkseen keskitytty veden 
laatuun, joka on tärkeää, mutta Keski-Aasian tilanteessa vähemmän tärkeää kuin 
vesivarojen jakaminen ja kohdentaminen; panee erityisesti merkille, että vesivoima- ja 
vesivarahankkeet Kirgisian ja Tadžikistanin kaltaisissa yläjuoksun valtioissa ovat 
johtaneet entistä suurempiin alueellisiin jännitteisiin Keski-Aasian alajuoksun valtioiden 
kanssa; korostaa, että EU:lla on vahvaa asiantuntemusta kansainvälisestä vesioikeudesta ja 
että sen olisi tämän vuoksi edistettävä kestävää vesivarojen hallinnan 
yhteistyöjärjestelmää, joka perustuisi sopimustasoiseen kansainväliseen oikeuteen;
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15. korostaa, että energiapula (esimerkiksi lämmityksen ja sähköntuotannon osalta) pahentaa 
Keski-Aasian valtioiden köyhien ihmisten tilannetta; kehottaa EU:ta vauhdittamaan 
apuaan kestävän energiapolitiikan kehittämiseksi ilmastonmuutosta koskevien 
sitoumustensa mukaisesti, myös energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden 
käytön kautta;

16. pitää valitettavana sitä, että EU:n lisääntynyt läsnäolo alueella on käytännössä merkinnyt 
vain vähäisiä myönteisiä muutoksia demokratian, ihmisoikeuksien, hyvän hallintotavan ja 
oikeusvaltion aloilla; katsoo, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen on autettava 
painopisteiden määrittelyssä sekä hallintotavan ja kehitysyhteistyön tehokkuuden 
parantamisessa; kehottaa siksi komissiota ja Keski-Aasian valtioita poistamaan kaikki 
tarpeettomat poliittiset ja hallinnolliset esteet näiden valtioiden tehokkaan 
kehitysyhteistyöhön osallistumisen tieltä; kehottaa myös komissiota vahvistamaan 
kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja ihmisten välisten suorien yhteyksien ohjelmia, sillä 
tähän strategian seitsemänteen painopisteeseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota 
merkittävien kokousten tai hankkeiden muodossa, vaikka niiden kustannukset olisivat 
hyvin hallinnoituina rajallisia;

17. pitää valitettavana sitä, että Keski-Aasian hallitukset eivät ole sitoutuneet strategiaan; 
kehottaa komissiota ja Keski-Aasian valtioita vahvistamaan paikallisviranomaisia 
tukemalla näiden hallinnon tasojen laajempaa osallistumista kehitysyhteistyöhön sekä 
poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon.
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