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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį, kad ES strategijoje dėl Centrinės Azijos nustatytos net septynios 
prioritetinės sritys, tačiau numatoma skirti mažai išteklių; atitinkamai pažymi, kad ES 
pagalbos lėšos yra pernelyg ribotos, kad būtų galima ES daryti įtaką visoms politikos 
sritims; ragina ES rengti bendrą viziją ir geriau apibrėžti ir aiškiai nurodyti savo 
prioritetus; atkreipia dėmesį į tai, kad vystomasis bendradarbiavimas su Centrinės Azijos 
valstybėmis duos rezultatų tik tuo atveju, jeigu šios valstybės laikysis tarptautinių 
demokratijos standartų, teisinės valstybės principų ir gerbs žmogaus teises; taip pat 
atkreipia dėmesį į tai, kad ES vystomasis bendradarbiavimas neturi būti pagrįstas 
ekonominiais, energetikos ar saugumo interesais;

2. prašo Komisiją aiškiai integruoti arba bent jau suderinti savo normines, technines ir 
interesais pagrįstas Centrinei Azijai skirtas darbotvarkes; taip pat primena apie 
reikalavimą užtikrinti tokios politikos nuoseklumą vystymosi labui, kuris įtvirtintas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnyje;

3. pažymi, kad energetikos politikos srityje ES ir Turkmėnistanas yra pasirašę susitarimo 
memorandumą, kuriame numatyta galimybė pirkti dujas; tačiau pažymi, kad 
Turkmėnistanas kol kas nėra Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos (EITI) narys; dar 
kartą pabrėžia, kad būtina skatinti didesnį skaidrumą pajamų, gaunamų iš gamtos išteklių, 
srityje; atitinkamai ragina ES remti Turkmėnistano narystę Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvoje (EITI), jai dalyvaujant energetikos politikos dialoge, siekiant įtraukti gero 
valdymo aspektus į ES energetikos programavimą;

4. pabrėžia regioninio bendradarbiavimo stiprinimo svarbą, ypač tokiose srityse kaip kova su 
terorizmu ir ekstremizmu, kova su prekyba žmonėmis ir vandens valdymas; laikosi 
nuomonės, kad riboti valdymo ir regioninio bendradarbiavimo rezultatai Centrinės Azijos 
šalyse – svarbi nepalankios politinės, socialinės ir ekonominės padėties ir menkų 
vystomojo bendradarbiavimo su minėtomis šalimis pasiekimų priežastis; taigi ragina 
Komisiją teikti Centrinės Azijos valstybėms techninę pagalbą, dalytis praktine patirtimi ir 
tarpininkauti skatinant tarpusavio dialogą siekiant joms padėti gerinti valdymą ir tobulinti 
regioninį bendradarbiavimą; ragina Komisiją nuolat stebėti šį procesą;

5. reiškia abejonę dėl Kirgizijai ir Tadžikistanui skiriamos paramos biudžetui naudojimo, 
visų pirma atsižvelgiant į plačiai paplitusią korupciją minėtose šalyse; ragina Komisiją 
pateikti pranešimą apie paramos biudžetui naudojimą minėtose šalyse;

6. ragina Komisiją laikytis diferencijuoto požiūrio į vystomąjį bendradarbiavimą su 
Centrinės Azijos valstybėmis, kadangi skiriasi jų politinė, ekonominė ir socialinė padėtis, 
taip pat ne visos vienodai nori bendradarbiauti su ES;

7.  nurodo, kad strategijos įgyvendinimą būtų galima pagerinti užtikrinus intensyvesnį vidaus 
ES koordinavimą ir aktyvesnį dalyvavimą įtraukiant kitus tarptautinius paramos teikėjus ir 
regionų suinteresuotuosius subjektus;
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8. siūlo racionalizuoti regioninį požiūrį į santykius su Kinija ir Rusija, nes šios valstybės yra 
pagrindinės ekonomikos dalyvės regione; mano, kad požiūrį į iškastinę energetiką reikėtų 
susieti su ES programavimu Kaukazo ir Juodosios jūros regione bei Turkijoje;

9. 3c. siūlo į švietimo iniciatyvą įtraukti daugiau aspektų apimančius Centrinės Azijos 
valstybių vystymosi poreikius ir padėti joms plėtoti tinkamą šiuolaikinėms švietimo 
sistemoms skirtą infrastruktūrą;

10. ragina Komisiją griežtai atskirti tas programas ir veiksmus, kuriuos galima finansuoti 
pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę, ir tuos, kuriuos reikia finansuoti pagal kitas 
finansines priemones, pavyzdžiui stabilumo priemonę arba Europos demokratijos ir 
žmogaus teisių rėmimo priemonę, ypač programas ir veiksmus, susijusius su sienų 
valdymu ir kova su organizuotu nusikalstamumu, geresniu teisinės valstybės principo 
laikymusi ir žmogaus teisių apsauga;

11.  dar kartą pakartoja, kad svarbu nepamiršti vidutinių pajamų šalių, pavyzdžiui, Centrinės 
Azijos šalių, įgyvendinant bendrą ES vystymosi politiką ir dedant pastangas 
Tūkstantmečio vystymosi tikslams įgyvendinti, nes su vystymusi susijusios veiklos 
objektu dažnai tampa mažiausiai išsivysčiusios šalys, o Centrinės Azijos regiono šalys 
ignoruojamos, ypač kai dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės mažinamos paramos 
vystymuisi lėšos;

12. pabrėžia, kad į saugumą orientuotos BOMCA (sienų kontrolė) ir CADAP (kova su 
neteisėta prekyba narkotikais) programos finansuojamos ne pagal Stabilumo priemonę, o 
pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę; nurodo, kad kadangi Stabilumo priemonė 
parengta kaip lanksti, į trumpalaikes krizes atsaką siūlanti priemonė, sprendžiant 
ilgalaikes viso regiono saugumo problemas būtų protinga minėtas programas įtraukti į 
Stabilumo priemonę;

13. prašo Komisiją stiprinti sienoms valdyti skirtas regionų iniciatyvas ir užtikrinti sąveiką su 
panašiomis  programomis, vykdomomis Afganistane;

14. primygtinai ragina ES atsižvelgiant į vandens stygių regione didinti vandentvarkai skirtą 
pagalbą įgyvendinant ES aplinkos ir vandens iniciatyvą ir, siekiant spręsti energijos 
stygiaus aukštupio valstybėse problemą, ištirti kitus saulės ir vėjo energijos gavybos 
būdus, kurie galėtų bent šiek tiek padėti bendruomenėms kaimo vietovėse; apgailestauja, 
kad kol kas ES vandens valdymo projektas iš esmės skirtas vandens kokybei, kuri yra 
svarbi, tačiau mažiau aktuali Centrinei Azijai nei dalijimasis vandens ištekliais ir jų 
paskirstymas; visų pirma pažymi, kad dėl hidroelektros energijos ir vandens išteklių 
projektų įgyvendinimo aukštupio valstybėse Kirgizijoje ir Tadžikistane padidėjo įtampa 
regione su Centrinės Azijos žemupio valstybėmis; nurodo, kad ES turi didelę patirtį 
tarptautinės vandens teisės srityje ir kad ji turėtų skatinti nustatyti tvarią bendradarbiavimo 
vandens valdymo srityje tvarką, kuri būtų pagrįsta sutarčių lygmens tarptautine teise;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl energijos (pvz. šildymui naudojamos energijos ir elektros) 
trūkumo blogėja neturtingų žmonių padėtis Centrinės Azijos valstybėse; ragina ES 
vadovaujantis savo įsipareigojimais dėl klimato kaitos didinti savo pagalbą tausios 
energetikos politikos, įskaitant energijos efektyvumo užtikrinimą ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių  vartojimui remti;
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16. apgailestauja, kad intensyvesne ES veikla regione praktiškai pavyko pasiekti tik keleto 
teigiamų pokyčių demokratijos, žmogaus teisių, gero valdymo ir teisinės valstybės 
principų srityse; laikosi nuomonės, kad pilietinės visuomenės organizacijos turėtų teikti 
pagalbą numatant prioritetus, taip pat gerinant valdymą ir vystomojo bendradarbiavimo 
veiksmingumą; taigi ragina Komisiją ir Centrinės Azijos valstybes pašalinti visas 
nereikalingas politines ir administracines kliūtis, trukdančias joms veiksmingai dalyvauti 
vystomajame bendradarbiavime; taip pat ragina Komisiją stiprinti kultūrų dialogo 
programas ir žmonių tarpusavio ryšius, nes ši strategijoje nustatyta septintoji prioritetinė 
sritis nebuvo visapusiškai išnagrinėta surengiant pakankamai susitikimų ar parengiant 
projektų, kurių sąnaudos, jei tinkamai valdomos, būtų mažos;

17. apgailestauja, kad strategijoje nenumatyta Centrinės Azijos valstybių režimų atsakomybė 
vietos lygmeniu; ragina Komisiją ir Centrinės Azijos valstybes sutvirtinti vietos valdžios 
institucijas remiant aktyvesnį šio valdžios lygmens dalyvavimą vystomajame 
bendradarbiavime ir priimant politinius bei ekonominius sprendimus;
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