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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de EU-strategie voor Centraal Azië zeven prioriteiten aanwijst, maar slechts 
in zeer beperkte middelen voorziet; stelt derhalve vast dat de EU-hulpfondsen te beperkt 
zijn om de EU op alle beleidsterreinen invloed te kunnen laten uitoefenen; dringt erop aan 
dat de EU een collectieve visie ontwikkelt en haar prioriteiten beter bepaalt en omschrijft; 
wijst erop dat ontwikkelingssamenwerking met de Centraal-Aziatische staten alleen tot 
resultaat kan leiden wanneer deze staten de internationale normen inzake democratie, 
bestuur, de rechtsstaat en mensenrechten in acht nemen; herinnert er tevens aan dat de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU niet ondergeschikt gemaakt moet worden aan 
economische, energie- of veiligheidsbelangen;

2. verzoekt de Commissie om haar normatieve, technische en op belangen gebaseerde 
agenda's voor Centraal-Azië zichtbaar te integreren of in ieder geval op elkaar af te 
stemmen; wijst tevens op de verplichtingen betreffende een coherent ontwikkelingsbeleid 
van artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

3. merkt op dat de EU op het gebied van energiebeleid een Memorandum van 
Overeenstemming heeft met Turkmenistan met het oog op de aankoop van gas; wijst er 
echter op dat Turkmenistan nog geen lid is van het initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (Extractive Industries Transparency Initiative -EITI); benadrukt 
opnieuw dat de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen transparanter gemaakt moeten 
worden; verzoekt de EU derhalve door middel van haar dialoog inzake energiebeleid het 
lidmaatschap van Turkmenistan van het EITI te steunen, zodat overwegingen van goed 
bestuur in de energieprogrammering van de EU geïntegreerd worden;

4. benadrukt het belang van intensievere regionale samenwerking, vooral met het oog op de 
bestrijding van terrorisme, extremisme en illegale mensenhandel, en op het gebied van 
waterbeheer; meent dat de beperkte prestaties van de Centraal-Aziatische staten op het 
gebied van bestuur en regionale samenwerking een belangrijke oorzaak zijn van hun 
ongunstige politieke, sociale en economische situatie en van de geringe resultaten van 
ontwikkelingssamenwerking aldaar; moedigt de Commissie daarom aan deze staten 
technische hulp te bieden, praktische kennis met hen uit te wisselen en te bemiddelen bij 
het stimuleren van een onderlinge dialoog om hen te helpen hun bestuur te verbeteren en 
hun regionale samenwerking uit te breiden; verzoekt de Commissie voortdurend toezicht 
te houden op dit proces;

5. uit zijn twijfels over het gebruik van begrotingssteun aan Kirgizië en Tadzjikistan, vooral 
gezien de wijdverbreide corruptie; verzoekt de Commissie een verslag in te dienen over 
het gebruik van begrotingssteun in deze landen;

6. moedigt de Commissie aan een gedifferentieerde aanpak te volgen bij de 
ontwikkelingssamenwerking met de Centraal-Aziatische staten, gezien de verschillende 
politieke, economische en sociale constellaties en de uiteenlopende belangstelling voor 
samenwerking met de EU;
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7. wijst erop dat de tenuitvoerlegging van de strategie verbeterd kan worden door 
intensievere interne EU-coördinatie enerzijds en intensievere betrekkingen met andere 
internationale donoren en regionale belanghebbenden anderzijds;

8. stelt voor de regionale benadering te stroomlijnen via betrekkingen met China en Rusland, 
de belangrijkste economische spelers in de regio; is van oordeel dat de aanpak van de 
kwestie fossiele brandstoffen gekoppeld moet worden aan EU-programmering in de 
Kaukasus en de Zwarte Zeeregio, en in Turkije;

9. meent dat het Europees onderwijsinitiatief de bredere ontwikkelingsbehoeften van de 
Centraal-Aziatische staten moet omvatten en hen moet helpen een geschikte infrastructuur 
voor moderne onderwijssystemen te ontwikkelen;

10. roept de Commissie op zich strikt te houden aan het onderscheid tussen programma's en 
activiteiten die in aanmerking komen voor financiering in het kader van het instrument 
voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) en de programma's en activiteiten die met andere 
instrumenten, zoals het instrument voor stabiliteit of het Europees initiatief voor 
democratie en mensenrechten (EIDHR), worden gefinancierd, in het bijzonder wat de 
grensbewaking, de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, een betere toepassing van het 
recht en bescherming van de mensenrechten betreft;

11. herhaalt hoe belangrijk het is om landen met een middelgroot inkomen zoals de Centraal-
Aziatische landen, ook te betrekken bij het algemene ontwikkelingsbeleid van de EU en 
bij de inspanningen om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) te halen, 
aangezien de aandacht bij ontwikkeling vaak uitgaat naar de minst ontwikkelde landen, 
waarbij de Centraal-Aziatische regio wordt verwaarloosd, vooral nu sprake is van 
bezuinigingen op ontwikkelingshulp als gevolg van de wereldwijde financiële en 
economische crisis;

12. onderstreept dat de veiligheidsgerichte programma's BOMCA (grenscontrole) en CADAP 
(voor de bestrijding van drugshandel) niet gefinancierd worden uit hoofde van het 
Stabiliteitsinstrument, maar via het DCI; wijst erop dat het zinvol zou zijn deze 
programma's onder de paraplu van het Stabiliteitsinstrument te brengen, aangezien het 
Stabiliteitsinstrument ontwikkeld is om flexibel te kunnen worden ingezet en te kunnen 
reageren op kortetermijncrises, waarbij de transregionale veiligheidsuitdagingen op de 
lange termijn tegelijkertijd in het oog worden gehouden;

13. verzoekt de Commissie regionale initiatieven inzake grensbeheer te versterken en 
synergieën te creëren met vergelijkbare programma's in Afghanistan;

14. verzoekt de EU, gezien de regionale waterschaarste, haar hulp op het gebied van 
waterbeheer in het kader van het milieu- en waterinitiatief van de EU te intensiveren, en 
verdere mogelijkheden met betrekking tot zonne- en windenergie te onderzoeken die 
lokale gemeenschappen op het platteland op kleine schaal zouden kunnen helpen, zodat de 
energieschaarste in stroomopwaarts gelegen staten aangepakt kan worden; betreurt het dat 
het waterbeheerproject van de EU voornamelijk gericht is op waterkwaliteit, hetgeen 
belangrijk is, maar minder relevant voor de situatie in Centraal-Azië dan kwesties die 
verband houden met de verdeling en toewijzing van watervoorraden; merkt met name op 
dat projecten voor hydro-elektrische energie en watervoorraden in de stroomopwaarts 
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gelegen staten Kirgizië en Tadzjikistan geleid hebben tot meer regionale spanningen met 
stroomafwaarts gelegen Centraal-Aziatische landen; wijst erop dat de EU over veel 
deskundigheid op het gebied van internationaal waterrecht beschikt en dat zij daarom de 
instelling van een duurzaam systeem voor samenwerking op het gebied van waterbeheer 
moet bevorderen, dat gebaseerd is op internationaal recht op verdragsniveau;

15. onderstreept dat het gebrek aan energie (bijvoorbeeld voor verwarming en elektriciteit) de 
situatie van arme mensen in Centraal-Aziatische landen verergert; verzoekt de EU om, 
overeenkomstig haar verplichtingen inzake klimaatverandering, haar hulp bij de 
ontwikkeling van een duurzaam energiebeleid te intensiveren, onder andere door middel 
van energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen;

16. betreurt dat de sterkere aanwezigheid van de EU in de regio in de praktijk weinig 
positieve veranderingen op het gebied van democratie, mensenrechten, goed bestuur en de 
rechtsstaat teweeg heeft gebracht; is van mening dat organisaties van het maatschappelijk 
middenveld moeten helpen bij de vaststelling van prioriteiten, de verbetering van het 
bestuur, en bij de vergroting van de doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking; 
roept de Commissie en de Centraal-Aziatische staten daarom op alle onnodige politieke en 
bestuurstechnische belemmeringen voor hun effectieve deelname aan 
ontwikkelingssamenwerking uit de weg te ruimen; verzoekt de Commissie tevens de 
programma's voor de interculturele dialoog en intermenselijke contacten te versterken, 
aangezien deze zevende prioriteit van de strategie niet volledig is verkend door middel 
van inhoudelijke bijeenkomsten en projecten waarvan de kosten, indien goed beheerd, 
beperkt zouden zijn;

17. betreurt dat de regimes van de Centraal-Aziatische landen geen verantwoordelijkheid 
nemen voor de strategie; moedigt de Commissie en de Centraal-Aziatische landen aan 
zich in te zetten voor sterkere plaatselijke overheden door te stimuleren dat deze 
overheidsniveaus meer betrokken raken bij ontwikkelingssamenwerking en politieke en 
economische besluitvorming.
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