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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că strategia UE pentru Asia Centrală identifică șapte priorități, însă 
prevede numai un nivel scăzut de resurse; constată, în consecință, că fondurile UE de 
asistență sunt prea limitate pentru a permite UE să aibă un impact în toate domeniile de 
politică; îndeamnă UE să dezvolte o viziune colectivă și să definească și să își articuleze 
mai bine prioritățile; subliniază că cooperarea pentru dezvoltare cu statele din Asia 
Centrală poate da rezultate numai dacă aceste state respectă standardele internaționale în 
materie de democrație, guvernare, statul de drept și drepturile omului; subliniază, de 
asemenea, că cooperarea pentru dezvoltare a UE nu trebuie subordonată intereselor 
economice, în materie de energie sau de securitate;

2. solicită Comisiei să integreze în mod vizibil sau cel puțin să reconcilieze agendele sale 
normative, tehnice și bazate pe interese pentru Asia Centrală; reamintește, de asemenea,
obligațiile de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării consacrate de  articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. ia act de faptul că în domeniul politicii energetice, UE are un memorandum de înțelegere 
cu Turkmenistanul, care prevede achiziționarea de gaze; subliniază totuși că 
Turkmenistanul nu este încă membru al Inițiativei pentru transparență în industriile 
extractive (ITIE); subliniază din nou necesitatea de a promova mai multă transparență în 
ceea ce privește veniturile din resurse naturale; în consecință, îndeamnă UE să sprijine, 
prin dialogul său privind politica energetică, aderarea Turkmenistanului la ITIE, astfel 
încât să integreze aspectele bunei guvernări în planificarea UE în domeniul energiei;

4. subliniază importanța consolidării cooperării regionale, în special în domenii precum 
combaterea terorismului și a extremismului, lupta împotriva traficului de ființe umane și 
gospodărirea apelor; consideră că rezultatele limitate ale statelor din Asia Centrală în 
materie de guvernare și cooperare regională reprezintă cauze importante ale situației 
politice, sociale și economice nefavorabile, precum și pentru progresele limitate ale 
cooperării pentru dezvoltare din aceste state; invită, în consecință, Comisia să ofere 
statelor din Asia Centrală asistență tehnică, să-și împărtășească abilitățile și să acționeze 
ca un intermediar pentru a promova dialogul reciproc, ajutându-le să-și îmbunătățească 
nivelurile de guvernare și să-și consolideze cooperarea regională; invită Comisia să 
monitorizeze în permanență acest proces;

5. își exprimă îndoiala cu privire la utilizarea sprijinului bugetar pentru Kârgâzstan și 
Tadjikistan, îndeosebi având în vedere corupția răspândită acolo; invită Comisia să 
prezinte un raport privind utilizarea sprijinului bugetar în aceste țări;

6. invită Comisia să abordeze diferențiat cooperarea pentru dezvoltare în statele din Asia 
Centrală, ținând seama de contextele politice, economice și sociale diferite și de gradele 
variabile de interes pentru cooperarea cu UE;

7. subliniază faptul că punerea în aplicare a strategiei poate fi îmbunătățită, pe de o parte, 
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prin intensificarea coordonării interne a UE și, pe de altă parte prin angajamentul 
intensificat cu alți donatori internaționali și actori regionali;

8. sugerează raționalizarea abordării regionale prin relații cu China și Rusia, întrucât acestea 
sunt principalii actori economici în regiune; consideră că abordarea privind problema 
energiei fosilă ar trebui să fie corelată cu programarea UE în regiunea Caucazului și a 
Mării Negre, precum și cu Turcia;

9. sugerează că Inițiativa în domeniul educației ar trebui să includă necesitățile mai ample de 
dezvoltare ale țărilor Asiei Centrale și să le ajute să dezvolte o infrastructură adecvată 
pentru sisteme moderne de învățământ;

10. invită Comisia să respecte strict diferența dintre programele și activitățile eligibile pentru 
finanțare în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și cele care vor fi 
finanțate în cadrul altor instrumente financiare, cum ar fi Instrumentul pentru stabilitate 
(ISI) sau Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (EIDHR), în 
special în ceea ce privește gestionarea frontierelor, combaterea crimei organizate, 
aplicarea mai bună a statului de drept și protecția drepturilor omului;

11. reiterează importanța luării în considerare a țărilor cu venituri medii, precum țările din 
Asia Centrală, în contextul politicii generale de dezvoltare a UE și al eforturilor pentru 
îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), întrucât eforturile pentru 
dezvoltare, în special în contextul reducerii asistenței pentru dezvoltare, ca urmare a crizei 
mondiale financiare și economice, se concentrează adesea asupra țărilor cel mai puțin 
dezvoltate, neglijând astfel regiunea Asiei Centrale;

12. subliniază faptul că programele orientate spre securitate BOMCA (controlul la frontieră) 
și CADAP (pentru combaterea traficului de droguri) nu sunt finanțate în cadrul 
Instrumentului de stabilitate, ci prin intermediul ICD; subliniază faptul că, întrucât 
Instrumentul de stabilitate este conceput pentru a fi flexibil și receptiv la crize pe termen 
scurt, abordând totodată provocările de securitate transregională pe termen lung, este 
oportună plasarea acestor programe sub umbrela IS;

13. solicită Comisiei să consolideze inițiativele regionale privind gestionarea frontierelor și să 
creeze sinergii cu programe similare în Afganistan;

14. îndeamnă UE, în contextul deficitului regional de apă, să își intensifice eforturile de 
asistență pentru gospodărirea apelor, incluse în domeniul de aplicare al Inițiativei UE 
pentru mediu și apă și să exploreze, ca o modalitate de a aborda deficitul de energie din 
statele din amonte, noi opțiuni legate de energia solară și energia eoliană, care ar putea 
ajuta comunitățile locale din mediul rural la scară mică; regretă faptul că, până în prezent, 
Proiectul UE de gospodărire a apelor s-a axat, în mare parte, pe calitatea apei, ceea ce este 
important, dar mai puțin relevant pentru situația din Asia Centrală decât problemele de 
partajare și de alocare a resurselor de apă; în special, constată că proiectele privind 
resursele de energie hidroelectrică și de apă din statele din amonte, Kârgâzstan și 
Tadjikistan, au condus la creșterea tensiunilor regionale în relațiile cu țările din aval din 
Asia Centrală; subliniază faptul că UE are o expertiză considerabilă în dreptul 
internațional în materie de apă și că ar trebui să promoveze, prin urmare, instituirea unei 
ordini de cooperare durabile cu privire la gospodărirea apelor, consacrată în dreptul 
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internațional prin tratate;

15. subliniază faptul că lipsa de energie (de exemplu, pentru încălzire și energie electrică) 
agravează situația persoanelor sărace din țările din Asia Centrală; îndeamnă UE, în 
conformitate cu angajamentele sale în ceea ce privește schimbările climatice, să își 
intensifice asistența pentru sprijinirea elaborării unei politici energetice durabile, inclusiv 
pe baza eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie;

16. consideră regretabil faptul că prezența crescută a UE în regiune s-a tradus, în practică, în 
puține schimbări pozitive în ceea ce privește democrația, drepturile omului, buna 
guvernare și statul de drept; consideră că organizațiile din societatea civilă ar trebui să 
contribuie la definirea priorităților, precum și la îmbunătățirea guvernării și a eficacității 
cooperării pentru dezvoltare; invită, așadar, Comisia și statele din Asia Centrală să 
înlăture toate barierele politice și administrative din calea participării efective a acestor 
state în cadrul cooperării pentru dezvoltare; de asemenea, invită Comisia să consolideze 
programele pentru dialogul intercultural și contactele interpersonale, întrucât această a 
șaptea prioritate a strategiei nu a fost explorată pe deplin prin intermediul unor reuniuni 
sau al unor proiecte importante, ale căror costuri ar fi limitate dacă ar fi gestionate corect;

17. consideră regretabil faptul că strategia nu abordează responsabilitatea locală din partea 
regimurilor din Asia Centrală; invită Comisia și statele din Asia Centrală să consolideze 
autoritățile locale prin sprijinirea unei implicări mai mari a acestor nivele de guvernare în 
cooperarea pentru dezvoltare și în procesul decizional la nivel politic și economic.
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