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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Recorda que a Estratégia da UE para a Ásia Central, embora identifique sete prioridades, 
apenas prevê um baixo nível de recursos; constata, portanto, que os fundos de assistência 
europeus são demasiado limitados para permitir que a UE tenha influência em todos os 
domínios políticos; insta a União a desenvolver uma visão comum e a dar uma melhor 
definição e articulação às suas prioridades; salienta que a cooperação para o 
desenvolvimento com os Estados da Ásia Central só pode resultar se estes Estados 
respeitarem as normas internacionais em matéria de democracia, governação, Estado de 
direito e direitos humanos; recorda, igualmente, que a cooperação para o desenvolvimento 
da UE não pode estar subordinada a interesses económicos, energéticos ou de segurança;

2. Solicita à Comissão que integre claramente, ou pelo menos concilie, os seus programas 
normativos, técnicos e centrados nos interesses para a Ásia Central; recorda, ainda, as 
obrigações em matéria de coerência das políticas para o desenvolvimento consagradas no 
artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Observa que, no domínio da política energética, a UE dispõe de um Memorando de 
Entendimento com o Turquemenistão que prevê a aquisição de gás; salienta, todavia, que 
o Turquemenistão ainda não é membro da Iniciativa para a Transparência nas Indústrias 
Extractivas (ITIE); insiste, reiteradamente, na necessidade de promover uma maior 
transparência em relação com os rendimentos provenientes da exploração de recursos 
naturais; exorta, por conseguinte, a UE, através de um diálogo sobre a política energética, 
a apoiar a adesão do Turquemenistão à ITIE com vista a integrar os aspectos da boa 
governação na programação energética da União;

4. Salienta a importância de aprofundar a cooperação regional, nomeadamente nos domínios 
do combate ao terrorismo e ao extremismo, da luta contra o tráfico de seres humanos e da 
gestão da água; considera que os modestos resultados dos Estados da Ásia Central no que 
respeita à governação e à cooperação regional constituem razões importantes para a 
situação política, social e económica pouco favorável e para os limitados progressos 
destes Estados em matéria de cooperação para o desenvolvimento; por conseguinte, 
convida a Comissão a prestar ajuda técnica a estes Estados, a partilhar as suas 
competências e a servir de intermediária com vista a favorecer o diálogo mútuo, ajudando-
os a melhorarem os seus níveis de governação e a reforçarem a sua cooperação regional; 
insta a Comissão a monitorizar permanentemente este processo;

5. Manifesta as suas dúvidas acerca da utilização da ajuda orçamental no Quirguizistão e no 
Tajiquistão, nomeadamente à luz da corrupção generalizada que reina nestes países; insta 
a Comissão a apresentar um relatório sobre a aplicação da ajuda orçamental nestes países;

6. Convida a Comissão a adoptar uma abordagem diferenciada relativamente à cooperação 
para o desenvolvimento com os Estados da Ásia Central, tendo em conta as diferentes 
situações políticas, económicas e sociais e os vários níveis de interesse na cooperação com 
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a UE;

7. Sublinha que a aplicação da Estratégia pode ser incrementada, por um lado melhorando a 
coordenação interna da UE e, por outro, mediante um compromisso reforçado com os 
outros doadores internacionais e partes interessadas a nível regional;

8. Propõe uma optimização da abordagem regional através das relações com a China e a 
Rússia enquanto principais actores económicos na região; considera que a abordagem da 
questão das energias fósseis deve ser articulada com a programação da UE na região do 
Cáucaso e do Mar Negro, bem como na Turquia;

9. Propõe que a Iniciativa "Educação" contemple as necessidades gerais dos países da Ásia 
Central em matéria de desenvolvimento e os apoie na criação de infra-estruturas 
adequadas aos sistemas de ensino modernos;

10. Exorta a Comissão a respeitar rigorosamente a distinção entre programas e actividades 
susceptíveis de serem financiados pelo Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD) e aqueles a financiar ao abrigo de outros instrumentos 
financeiros, como o Instrumento de Estabilidade (IE) e a Iniciativa Europeia para a 
Democracia (EIDHR), em especial no que respeita à gestão das fronteiras e ao combate ao 
crime organizado, ao reforço da aplicação do Estado de direito e à protecção dos direitos 
humanos;

11. Recorda a importância de não olvidar os países com rendimentos médios, como, por 
exemplo, os da Ásia Central, no quadro da política geral de desenvolvimento da UE e dos 
esforços visando a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), 
uma vez que os esforços visando o desenvolvimento - em especial no âmbito de cortes na 
ajuda ao desenvolvimento na sequência da crise financeira e económica mundial - se 
concentram amiúde nos países menos desenvolvidos negligenciando-se, por conseguinte, 
a região da Ásia Central;

12. Salienta que os programas orientados para a segurança BOMCA (gestão das fronteiras) e 
CADAP (acção contra a droga) não são financiados no quadro do IE mas do ICD; 
sublinha que, uma vez que o IE foi concebido para ser flexível e dar uma resposta, a curto 
prazo, às crises, empenhando-se, simultaneamente, nos desafios transregionais e a longo 
prazo em matéria de segurança, faria sentido colocar estes programas sob a alçada do IE;

13. Insta a Comissão a reforçar as iniciativas regionais em matéria de gestão das fronteiras e a 
desenvolver sinergias com programas similares no Afeganistão;

14. Insta a UE, no contexto da escassez de água na região, a reforçar a sua ajuda no domínio 
da gestão da água, no quadro da Iniciativa da UE relativa à Água, e a explorar, com vista a 
encontrar uma solução para o problema da escassez de energia nos países a montante, 
alternativas para a energia solar e eólica, que poderiam ajudar, em pequena escala, as 
comunidades rurais; lamenta que, até ao momento, o Projecto da UE para a Governação 
da Água se tenha concentrado sobretudo na qualidade da água, uma questão sem dúvida 
de relevo, mas menos importante para a situação na Ásia Central do que as questões 
ligadas à partilha e à afectação dos recursos hídricos; observa, em especial, que os 
projectos relativos à energia hidroeléctrica e aos recursos hídricos em Estados a montante, 
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como o Quirguizistão e o Tajiquistão, conduziram a um aumento das tensões regionais 
com Estados da Ásia Central situados a jusante; salienta que a União possui uma larga 
experiência em matéria de legislação internacional sobre a água e que, por conseguinte, 
deveria encorajar a implementação de um regime de cooperação sustentável para a 
governação da água, consolidado por tratados de direito internacional;

15. Salienta que a falta de energia (por exemplo para aquecimento e electricidade) agrava a 
situação das populações pobres nos países da Ásia Central; exorta a União, em 
consonância com os compromissos assumidos em matéria de alterações climáticas, a 
reforçar a sua ajuda mediante o desenvolvimento de uma política energética sustentável, 
nomeadamente através da eficácia energética e da utilização de fontes de energia 
renováveis;

16. Considera lastimável que o reforço da presença da UE se tenha traduzido, na prática, em 
escassas alterações positivas no que respeita à democracia, aos direitos humanos, à boa 
governação e ao Estado de direito; considera que as organizações da sociedade civil 
devem contribuir para a definição das prioridades e a melhoria da governação, bem como 
para a eficácia da cooperação para o desenvolvimento; insta, por conseguinte, a Comissão 
e os Estados da Ásia Central a eliminarem todos os entraves políticos e administrativos 
desnecessários à participação efectiva destes Estados na cooperação para o 
desenvolvimento; exorta, igualmente, a Comissão a reforçar os programas que visam um 
diálogo intercultural e contactos interpessoais, na medida em que esta sétima prioridade 
não foi suficientemente explorada através de reuniões ou projectos importantes, cujos 
custos seriam limitados se fossem bem geridos;

17. Lamenta que a Estratégia careça de investimentos locais por parte dos regimes da Ásia 
Central; insta a Comissão e os Estados da Ásia Central a apoiarem as autoridades locais 
fomentando uma participação acrescida, a estes níveis de governo, na cooperação para o 
desenvolvimento e na deliberação política e económica.



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

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 22.9.2011

Resultado da votação final +:
–:
0:

21
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, 
Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Filip Kaczmarek, 
Franziska Keller, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-
Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Santiago Fisas Ayxela, Martin Kastler, Cristian Dan Preda, Judith 
Sargentini

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

María Irigoyen Pérez, Wolfgang Kreissl-Dörfler


