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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka ES Vidusāzijas stratēģijā ir noteiktas septiņas prioritātes, bet paredzēti tikai 
nelieli resursi; attiecīgi atzīst, ka ES palīdzības fondu līdzekļi ir pārāk ierobežoti, lai ES 
varētu sekmīgi darboties visās politikas jomās; mudina ES izstrādāt kopēju redzējumu, kā 
arī precīzāk definēt un formulēt savas prioritātes; norāda, ka attīstības sadarbība ar 
Vidusāzijas valstīm var sniegt rezultātus tikai tad, ja šīs valstis ievēro starptautiskos 
standartus attiecībā uz demokrātiju, pārvaldību, tiesiskumu un cilvēktiesībām; tāpat 
norāda, ka ES nedrīkst pakārtot attīstības sadarbību ekonomikas, enerģētikas vai drošības 
interesēm;

2. pieprasa Komisijai integrēt redzamā veidā vai vismaz saskaņot Vidusāzijas valstu 
atbalstam paredzētās normatīvās, tehniskās un uz interesēm balstītās programmas; tāpat 
atgādina Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā noteiktās saistības attiecībā uz 
attīstības politikas saskaņotību;

3. atzīmē, ka enerģētikas politikas jomā ES ar Turkmenistānu ir parakstījusi saprašanās 
memorandu, kurā paredzēta gāzes iegāde; tomēr norāda, ka Turkmenistāna pagaidām vēl 
nav Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvas (EITI) dalībvalsts; atkārtoti uzstāj, ka 
jāsekmē lielāka pārredzamība situācijās, kad tiek gūti ienākumi no dabas resursiem; 
attiecīgi mudina ES, risinot politisko dialogu enerģētikas jomā, atbalstīt Turkmenistānas 
pievienošanos EITI, lai ES enerģētikas plānošanā integrētu labas pārvaldības apsvērumus;

4. uzsver, ka ir svarīgi stiprināt reģionālo sadarbību, it īpaši cīņā pret terorismu un 
ekstrēmismu, cilvēku tirdzniecību, kā arī ūdens resursu apsaimniekošanas jomā; uzskata, 
ka būtisks iemesls Vidusāzijas valstu nelabvēlīgajai politiskajai, sociālajai un 
ekonomiskajai situācijai un attīstības sadarbības mazajiem panākumiem šajās valstīs ir to 
nelielie sasniegumi pārvaldības un reģionālās sadarbības jomā; tādēļ aicina Komisiju 
sniegt Vidusāzijas valstīm tehnisku palīdzību, speciālās zināšanas un veikt starpnieka 
funkcijas, lai sekmētu abpusējo dialogu, palīdzot šīm valstīm uzlabot pārvaldības līmeņus 
un veicināt savstarpējo reģionālo sadarbību; aicina Komisiju pastāvīgi uzraudzīt šo 
procesu;

5. pauž šaubas par Kirgizstānai un Tadžikistānai piešķirtā budžeta atbalsta izlietojumu, it 
īpaši ņemot vērā šajās valstīs plaši izplatīto korupciju; aicina Komisiju iesniegt ziņojumu 
par budžeta atbalsta izlietojumu šajās valstīs;

6. aicina Komisiju izmantot diferencētu pieeju attīstības sadarbībai ar Vidusāzijas valstīm, 
ņemot vērā to atšķirīgo politisko, ekonomisko un sociālo situāciju un dažāda līmeņa 
ieinteresētību sadarbībā ar ES;

7. norāda, ka stratēģijas īstenošanu var uzlabot, no vienas puses, pastiprinot ES iekšējo 
koordināciju, un, no otras puses, ar lielāku citu starptautisku līdzekļu devēju un reģionālo 
ieinteresēto pušu iesaistīšanu;
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8. ierosina racionalizēt reģionālo pieeju, izmantojot attiecības ar Ķīnu un Krieviju, jo šīs 
valstis ir galvenie ekonomikas dalībnieki šajā reģionā; uzskata, ka pieeju fosilās enerģijas 
jautājumam ir jāsaista ar un ES programmām Kaukāza un Melnās jūras reģiona valstīs, kā 
arī ar Turciju;

9. ierosina, ka Eiropas izglītības iniciatīvā ir jāiekļauj Vidusāzijas valstu plašākas attīstības 
vajadzības un tai jāveicina piemērotas infrastruktūras izveide modernām izglītības 
sistēmām;

10. aicina Komisiju stingri ievērot atšķirību starp programmām un darbībām, kas ir tiesīgas 
saņemt finansējumu saskaņā ar finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (DCI), un 
tām, kuras jāfinansē saskaņā ar citiem finanšu instrumentiem, piemēram, stabilitātes 
instrumentu (IfS) vai Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR), it īpaši 
attiecībā uz robežu pārvaldību un cīņu pret organizēto noziedzību, kā arī tiesiskuma un 
cilvēktiesību aizsardzības uzlabotu īstenošanu;

11. atgādina, cik svarīgi ir ES vispārējā attīstības politikā un centienos sasniegt Tūkstošgades 
attīstības mērķus (TAM) neignorēt valstis ar vidējiem ienākumiem, piemēram, 
Vidusāzijas valstis, jo bieži vien saistībā ar attīstību lielākā uzmanība tiek pievērsta 
vismazāk attīstītajām valstīm, atstājot novārtā Vidusāzijas reģionu, it īpaši pēc attīstības 
palīdzības samazināšanas pasaules ekonomikas un finanšu krīzes dēļ;

12. uzsver, ka programmām drošības jomā BOMCA (robežkontrole) un CADAP (narkotiku 
tirdzniecības apkarošana) finansējumu piešķir, izmantojot DCI, nevis IfS; norāda, ka IfS ir 
paredzēts kā elastīgs mehānisms, ar kura palīdzību var reaģēt uz īstermiņa krīzi, bet risinot 
ilgtermiņa drošības uzdevumus, kas pastāv visā reģionā, būtu loģiski šīs programmas atzīt 
par tiesīgām saņemt IfS finansējumu;

13. prasa Komisijai pastiprināt reģionālās iniciatīvas attiecībā uz robežu pārvaldību un radīt 
sinerģiju ar līdzīgām programmām Afganistānā;

14. ņemot vērā ūdens trūkumu reģionā, mudina ES palielināt atbalstu ūdens resursu 
apsaimniekošanas jomā saistībā ar ES vides un ūdens resursu iniciatīvu, kā arī izskatīt 
iespējas izmantot saules un vēja enerģiju, lai risinātu enerģijas trūkuma problēmu valstīs, 
kas atrodas upju augštecēs, tādējādi nedaudz palīdzot lauku kopienām; pauž nožēlu, ka 
līdz šim saistībā ar ES projektu ūdens resursu apsaimniekošanas jomā uzmanība 
galvenokārt ir pievērsta ūdens kvalitātei, kas, protams, ir būtisks jautājums, tomēr, ņemot 
vērā situāciju Vidusāzijā, mazsvarīgāks par tiem jautājumiem, kuri attiecas uz ūdens 
resursu sadali un piešķiršanu; it īpaši atzīmē, ka hidroelektroenerģijas un ūdens resursu 
projekti upju augštecēs esošajās valstīs Kirgizstānā un Tadžikistānā ir pastiprinājuši 
reģionālo spriedzi starp šīm valstīm un lejtecē esošajām Vidusāzijas valstīm; norāda, ka 
ES ir lielas zināšanas par starptautisko likumdošanu ūdens resursu jomā un tādēļ tai 
vajadzētu veicināt tādas ilgtspējīgas sadarbības ieviešanu ūdens resursu apsaimniekošanas 
jomā, kuras pamatā būtu starptautisko tiesību akti līgumu līmenī;

15. uzsver, ka enerģijas trūkums (piemēram, saistībā ar apkuri un elektrību) pasliktina 
Vidusāzijas valstu nabadzīgo iedzīvotāju situāciju; mudina ES saskaņā ar tās saistībām 
klimata pārmaiņu jomā palielināt atbalstu, izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas politiku, 
tostarp palielinot energoefektivitāti un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu;
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16. pauž nožēlu, ka aizvien lielāka ES klātesamība šajā reģionā ir radījusi tikai nedaudzas 
patiesi pozitīvas izmaiņas demokrātijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma 
jomā; uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jāpalīdz noteikt prioritātes, kā 
arī uzlabot attīstības sadarbības pārvaldību un efektivitāti; tādēļ aicina Komisiju un 
Vidusāzijas valstis novērst visus nevajadzīgos politiskos un administratīvos šķēršļus, kas 
kavē šo valstu efektīvu piedalīšanos attīstības sadarbībā; turklāt aicina Komisiju stiprināt 
programmas starpkultūru dialogam un cilvēku savstarpējiem kontaktiem, jo šī stratēģijas 
septītā prioritāte netika pietiekami izvērtēta pamatīgās sanāksmēs vai nozīmīgos 
projektos, kurus veiksmīgi organizējot, to izmaksas būtu nelielas; 

17. pauž nožēlu, ka Vidusāzijas valstu politiskie režīmi vietējā līmenī nesniedz savu 
ieguldījumu stratēģijā; aicina Komisiju un Vidusāzijas valstis stiprināt vietējās iestādes, 
atbalstot valdības intensīvāku līdzdalību attīstības sadarbībā un politisku un ekonomisku 
lēmumu pieņemšanā šajā līmenī.
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