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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jindika li l-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali tidentifika seba’ prijoritajiet iżda 
tipprovdi biss livell baxx ta’ riżorsi; josserva, b’rabta ma’ dan, li l-fondi ta’ għajnuna tal-
UE huma limitati wisq biex l-UE jkun jista’ jkollha impatt fuq l-oqsma kollha tal-politika; 
iħeġġeġ lill-UE biex tiżviluppa viżjoni kollettiva u biex tiddefinixxi u tistabbilixxi aħjar il-
prijoritajiet tagħha; jindika li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp mal-istati tal-Asja Ċentrali 
tista' trendi r-riżultati jekk kemm-il darba dawn l-istati jkunu konformi mal-istandards 
internazzjonali tad-demokrazija, tal-governanza, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-
bniedem; bl-istess mod jindika li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE m'għandhiex tkun 
subordinata għal interessi ekonomiċi, tal-enerġija jew dawk tas-sigurtà;

2. Jitlob lill-Kummissjoni tintegra b’mod viżibbli, jew tal-inqas tirrikonċilja l-aġendi 
normattivi, tekniċi u dawk ibbażati fuq l-interess għall-Asja Ċentrali; ifakkar ukoll l-
obbligi dwar il-koerenza tal-politika għall-iżvilupp li tinsab fl-Artikolu 208 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jinnota li, fil-qasam tal-politika tal-enerġija, l-UE għandha memorandum ta’ fehim mat-
Turkmenistan li jipprovdu għax-xiri tal-gass; jindika madankollu li t-Turkmenistan 
għadha mhijiex membru tal-Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI -
Extractive Industries Transparency Initiative); jenfasizza għal darba oħra l-ħtieġa li 
titħeġġeġ aktar trasparenza fir-rigward tad-dħul minn riżorsi naturali; abbażi ta’ dan, 
iħeġġeġ lill-UE biex, permezz tad-djalogu tagħha dwar il-politika tal-enerġija, tappoġġja 
s-sħubija tat-Turkmenistan fl-EITI bil-ħsieb li jiġu integrati l-konsiderazzjonijiet ta’ 
governanza tajba fil-programmi tal-enerġija tal-UE;

4. Jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tal-koperazzjoni reġjonali, speċjalment fil-qasam tal-
ġlieda kontra t-terroriżmu u l-gruppi estremisti, tal-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u 
tal-ġestjoni tal-ilma; huwa tal-fehma li l-kisbiet limitati fil-governanza u fil-kooperazzjoni 
reġjonali fl-Istati tal-Asja Ċentrali huma raġunijiet sinifikanti għas-sitwazzjoni politika, 
soċjali u ekonomika żvantaġġjuża, kif ukoll il-kisbiet limitati tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp f’dawk l-istati; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-Istati tal-
Asja Ċentrali bl-għajnuna teknika, biex taqsam magħhom il-ħiliet tagħha u biex taġixxi ta’ 
intermedjarju biex tippromwovi d-djalogu reċiproku, filwaqt li tgħinhom itejbu l-livelli 
tagħhom ta' governanza u biex iżidu l-kooperazzjoni reġjonali tagħhom; jitlob lill-
Kummissjoni timmonitorja dan il-proċess kontinwament;

5. Jesprimi d-dubju tiegħu dwar l-użu tal-appoġġ baġitarju fil-Kirgiżistan u t-Taġikistan, 
speċjalment minħabba l-korruzzjoni estensiva li teżisti f’dawn il-pajjiżi; jistieden lill-
Kummissjoni biex tippreżenta rapport dwar l-użu tal-appoġġ baġitarju f’dawn il-pajjiżi;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu approċċ differenzjat rigward il-kooperazzjoni għall-
iżvilupp mal-istati tal-Asja Ċentrali, minħabba s-sitwazzjonijiet differenti politiċi, 
ekonomiċi u soċjali tagħhom u minħabba l-livell li jvarja fir-rigward tal-interess fil-
kooperazzjoni mal-UE;
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7. Jindika li l-implimentazzjoni tal-istrateġija tista’ tissaħħaħ, minn naħa, permezz ta’ 
koordinazzjoni interna msaħħa tal-UE u, min-naħa l-oħra, permezz ta’ impenn intensifikat 
ma’ donaturi internazzjonali u partijiet interessati reġjonali oħra;

8. Jissuġġerixxi li l-approċċ reġjonali jiġi simplifikat permezz ta’ relazzjonijiet maċ-Ċina u r-
Russja, bħala l-atturi ekonomiċi ewlenin fir-reġjun; huwa tal-fehma li l-approċċ lejn il-
kwistjoni tal-enerġija mill-fjuwils fossili għandu jkun marbut mal-ipprogrammar tal-UE 
fir-reġjun tal-Kawkasu u tal-Baħar l-Iswed kif ukoll mat-Turkija;

9. Jissuġġerixxi li l-Inizjattiva tal-Edukazzjoni għandha tinkludi ħtieġa ta’ żvilupp usa’
għall-pajjiżi tal-Asja Ċentrali u għandha tgħinhom jiżviluppaw infrastruttura adegwata 
għal sistemi ta’ edukazzjoni moderni;

10. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrispetta bir-reqqa d-distinzjoni bejn il-programmi u l-
attivitajiet eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) 
u dawk li għandhom ikunu ffinanzjati minn strumenti finanzjarji oħra bħalma huma l-
Istrument għall-Istabilità (IfS) jew l-Inizjattiva Ewropea għad-Demokrazija (EIDHR), 
partikolarment rigward il-ġestjoni tal-fruntieri u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, 
l-applikazzjoni mtejba tal-istat tad-dritt u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

11. Itenni l-importanza li ma jiġux traskurati pajjiżi bi dħul medju, bħal dawk fl-Asja Ċentrali, 
fil-kuntest tal-politika ta’ żvilupp tal-UE ġenerali u l-isforzi biex jinkisbu l-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju (MDGs), peress li sforzi ta’ żvilupp – speċjalment fil-kuntest ta’ 
tnaqqis fl-għajnuna għall-iżvilupp minħabba l-kriżi finanzjarja u ekonomika globali – ta’ 
spiss jiffukaw fuq il-pajjiżi l-inqas żviluppati biex b’hekk jiġi injorat ir-reġjun tal-Asja 
Ċentrali;

12. Jenfasizza l-programmi orjentati lejn is-sigurtà BOMCA (kontroll fuq il-fruntieri) u 
CADAP (biex jiġi miġġieled it-traffikar tad-drogi) mhumiex iffinanzjati mill-IfS, iżda 
permezz tad-DCI; jenfasizza li, billi l-IfS huwa mfassal biex ikun flessibbli u biex ikun 
jista’ jwieġeb għal kriżijiet fiż-żmien qasir, filwaqt li jaħdem fuq l-isfidi tas-sigurtà 
transreġjonali fit-tul, ikun jagħmel sens li dawn il-programmi jitpoġġew taħt il-kappa tal-
IfS;

13. Jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-inizjattivi reġjonali dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u toħloq 
sinerġiji bi programmi simili fl-Afganistan;

14. Iħeġġeġ lill-UE, fil-kuntest tal-iskarsezza tal-ilma reġjonali, iżżid l-għajnuna tagħha fil-
qasam tal-ġestjoni tal-ilma fi ħdan l-ambitu tal-Inizjattiva tal-Ambjent u l-Ilma tal-UE u 
tesplora, bħala mod kif tiġi indirizzata l-iskarsezza tal-enerġija fl-istati qrib għajn ix-
xmara, alternattivi oħra għal enerġija solari u tar-riħ, li jistgħu jgħinu lill-komunitajiet 
rurali fuq skala iżgħar; jiddispjaċih li s’issa l-Proġett tal-Governanza tal-Ilma tal-UE huwa 
fil-biċċa l-kbira ffukata fuq il-kwalità tal-ilma li hija importanti iżda inqas rilevanti għas-
sitwazzjoni fl-Asja Ċentrali mill-kwistjonijiet tal-iskambju u l-allokazzjoni tar-riżorsi tal-
ilma; b’mod partikolari, jinnota li l-proġetti ta’ enerġija idroelettrika u tar-riżorsi tal-ilma 
fl-istati qrib għajn ix-xmara, il-Kirgiżistan u t-Taġikistan wasslu għal żieda fit-tensjonijiet 
reġjonali mal-pajjiżi ‘il bogħod minn għajn ix-xmara fl-Asja Ċentrali; jenfasizza li l-UE 
għandha għarfien espert konsiderevoli fil-liġi internazzjonali tal-ilma u għalhekk hija 
għandha tippromwovi l-istabbiliment ta’ sistema ta’ koperazzjoni sostenibbli dwar il-



AD\878068MT.doc 5/6 PE465.010v02-00

MT

governanza tal-ilma, ibbażata fuq il-liġi internazzjonali fil-livell tat-trattati;

15. Jenfasizza l-fatt li n-nuqqas ta’ enerġija (eż għat-tisħin u l-elettriku) qed jaggrava s-
sitwazzjoni tan-nies foqra fil-pajjiżi tal-Asja Ċentrali; iħeġġeġ lill-UE, f’konformità mal-
impenji tagħha dwar it-tibdil fil-klima, biex iżżid l-għajnuna tagħha fl-iżvilupp ta’ politika 
tal-enerġija sostenibbli, inkluż permezz tal-effiċjenza fl-enerġija u l-użu tar-riżorsi tal-
enerġija rinnovabbli;

16. Iqis li hu dispjaċir li ż-żieda fil-preżenza tal-UE fir-reġjun fil-prattika ssarrfet fi ftit bidliet 
pożittivi fir-rigward tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, governanza tajba u l-istat 
tad-dritt; huwa tal-fehma li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom jgħinu fid-
definizzjoni tal-prijoritajiet, kif ukoll fit-titjib tal-governanza u fl-effikaċja tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-istati tal-Asja 
Ċentrali biex jeliminaw l-ostakli politiċi u amministrattivi mhux neċessarji biex dawk l-
istati jipparteċipaw b'mod effettiv fl-istadji kollha tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp; 
jappella wkoll lill-Kummissjoni biex isaħħaħ il-programmi għad-djalogu bejn il-kulturi u 
l-kuntatti bejn il-popli, billi din is-seba’ prijorità tal-istrateġija ma ġietx esplorata 
kompletament permezz ta’ laqgħat jew proġetti sostanzjali li l-ispejjeż tagħhom ikunu 
limitati jekk ikun hemm ġestjoni tajba;

17. Iqis b’dispjaċir li l-istrateġija hija nieqsa minn sjieda lokali mir-reġimi tal-Asja Ċentrali; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-istati tal-Asja Ċentrali biex isaħħu r-rwol tal-awtoritajiet 
lokali billi jappoġġjaw involviment ikbar fil-livelli kollha ta' gvern fir-rigward tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp u fit-teħid tad-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi;
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