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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da strategija EU za osrednjo Azijo določa sedem prednostnih nalog, vendar daje 
na voljo nizko raven sredstev; skladno s tem ugotavlja, da so sredstva EU za pomoč 
preveč omejena, da bi lahko imela EU vpliv na vseh področjih politike; poziva EU, naj 
oblikuje skupno vizijo in bolje opredeli in podrobno obrazloži svoje prednostne naloge; 
opozarja, da razvojno sodelovanje z državami osrednje Azije lahko prinese rezultate le, če 
bodo te države izpolnile mednarodne standarde demokracije, upravljanja, pravne države in 
človekovih pravic; opozarja tudi, da razvojno sodelovanje EU ne sme biti podrejeno 
gospodarskim ali varnostnim interesom;

2. poziva Komisijo, naj jasno vključi ali vsaj uskladi svoje normativne, tehnične in na 
interesu temelječe programe za osrednjo Azijo; opozarja tudi na obveznosti v zvezi s 
skladnostjo politike za razvoj, kot je določena v členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije;

3. ugotavlja, da je EU na področju energetske politike sklenila memorandum o soglasju s 
Turkmenistanom o nakupu plina; kljub temu opozarja, da Turkmenistan še ni včlanjen v 
pobudo za preglednost v ekstraktivni industriji (EITI); znova poudarja, da si je treba 
prizadevati za večjo preglednost v zvezi s prihodki od naravnih virov; v zvezi s tem 
poziva EU, naj v okviru dialoga o energetski politiki podpre članstvo Turkmenistana v 
pobudi EITI, z namenom vključitve dobrega vodenja v energetsko načrtovanje EU;

4. poudarja pomen krepitve regionalnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu 
in ekstremizmu, boja proti trgovanju z ljudmi in upravljanja voda; izraža stališče, da so 
omejeni rezultati držav osrednje Azije v upravljanju in regionalnem sodelovanju 
pomembni razlogi za neugodne politične, socialne in gospodarske razmere ter omejene 
dosežke razvojnega sodelovanja s temi državami; zato poziva Komisijo, naj tem državam 
zagotovi tehnično pomoč, z njimi izmenjuje veščine in znanja, posreduje pri spodbujanju 
medsebojnega dialoga in jim tako pomaga izboljšati raven upravljanja in okrepiti 
regionalno sodelovanje; poziva Komisijo, naj redno spremlja ta proces;

5. izraža dvome glede uporabe proračunske pomoči v Kirgizistanu in Tadžikistanu, zlasti 
glede na razširjenost korupcije v teh državah; poziva Komisijo, da predstavi poročilo o 
uporabi proračunske podpore v teh državah;

6. poziva Komisijo, naj uporablja diferenciran pristop do razvojnega sodelovanja z državami 
osrednje Azije, glede na različne politične, gospodarske in družbene razmere ter različno 
stopnjo interesa za sodelovanje z EU;

7. poudarja, da bi bilo mogoče izvajanje strategije izboljšati, po eni strani z okrepljenim 
internim usklajevanjem EU, po drugi strani pa z večjo udeležbo drugih mednarodnih 
donatorjev in regionalnih interesnih skupin;

8. predlaga, da se regionalni pristop poenostavi prek odnosov s Kitajsko in Rusijo, ki sta 
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glavna gospodarska akterja v tej regiji; meni, da bi moral biti pristop na področju fosilnih 
goriv povezan s programi EU na območju Kavkaza in Črnega morja ter s Turčijo;

9. predlaga, da bi morala izobraževalna pobuda vključevati širše razvojne potrebe držav 
osrednje Azije in bi jim morala pomagati pri vzpostavitvi ustrezne infrastrukture za 
sodobne izobraževalne sisteme;

10. poziva Komisijo, naj strogo upošteva razliko med programi in dejavnostmi, upravičenimi 
do financiranja v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje, ter tistimi, ki se bodo 
financirali v okviru drugih finančnih instrumentov, kot so instrument za stabilnost ali 
evropska pobuda za demokracijo, zlasti v zvezi z upravljanjem meja in bojem proti 
organiziranemu kriminalu, boljšim izvajanjem načela pravne države in varstvom 
človekovih pravic;

11. znova poudarja, da bi bilo treba države s srednje visokimi dohodki, kot so tiste v osrednji 
Aziji, upoštevati pri splošni razvojni politiki EU in prizadevanjih za uresničitev razvojnih 
ciljev tisočletja, saj so razvojna prizadevanja – zlasti zaradi varčevanja pri razvojni 
pomoči zaradi svetovne finančne in gospodarske krize – pogosto osredotočena na najmanj 
razvite države, pri čemer so države srednje Azije spregledane;

12. poudarja, da se varnostna programa BOMCA (mejne kontrole) in CADAP (boj proti 
trgovini z mamili) ne financirata iz instrumenta za stabilnost, temveč iz instrumenta za 
razvojno sodelovanje; opozarja, da je instrument za stabilnost zasnovan tako, da je 
prilagodljiv in odziven na kratkoročne krize, zato bi bilo med obravnavo dolgoročnih 
medregionalnih varnostnih izzivov te programe smiselno premestiti v okvir instrumenta za 
stabilnost;

13. poziva Komisijo, naj okrepi regionalne pobude za upravljanje meja in ustvari sinergije s 
podobnimi programi v Afganistanu;

14. poziva EU, naj glede na regionalno pomanjkanje vode poveča pomoč za upravljanje voda 
v okviru pobude EU za okolje in vodo ter da za rešitev težav zaradi pomanjkanja energije 
preuči dodatne možnosti za uporabo sončne in vetrne energije v državah višje ob toku, kar 
bi lahko v manjšem obsegu pomagalo podeželskim skupnostim; obžaluje, da se je doslej 
projekt EU za upravljanje voda večinoma osredotočal na kakovost vode, ki je sicer 
pomembna, vendar za razmere v osrednji Aziji ni tako bistvena kot vprašanje souporabe 
in dodelitve vodnih virov; še posebej ugotavlja, da so projekti hidroelektrarn in vodnih 
virov v Kirgizistanu in Tadžikistanu, ki ležita višje ob toku, privedli do napetosti z 
osrednjeazijskimi državami, ležečimi nižje ob toku; poudarja, da ima EU veliko 
strokovnega znanja na področju mednarodnega vodnega prava in da bi zaradi tega morala 
spodbujati oblikovanje trajnostne skupne ureditve upravljanja voda, ki bi imela temelje v 
mednarodni zakonodaji na ravni sporazumov;

15. opozarja, da pomanjkanje energije (npr. za ogrevanje in elektriko) poslabšuje položaj 
revnih ljudi v državah osrednje Azije; poziva EU, naj v skladu s svojimi obveznostmi na 
področju podnebnih sprememb okrepi pomoč pri spodbujanju oblikovanja trajnostne 
energetske politike, vključno z energetsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije;

16. obžaluje, da je večja prisotnost EU v regiji v praksi prinesla malo pozitivnih sprememb na 
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področju demokracije, človekovih pravic, dobrega upravljanja in načel pravne države; 
meni, da bi organizacije civilne družbe morale pomagati pri opredeljevanju prednostnih 
nalog ter izboljšanju upravljanja in učinkovitosti razvojnega sodelovanja; zato poziva 
Komisijo in države osrednje Azije, naj odpravijo vse nepotrebne politične ter upravne 
ovire za učinkovito udeležbo teh držav v vseh fazah razvojnega sodelovanja; Komisijo 
poziva tudi, naj okrepi programe za medkulturni dialog in stike med ljudmi, saj ta sedma 
prednostna naloga strategije ni bila v celoti preučena na pomembnejših sestankih ali pri 
projektih, katerih stroški bi bili omejeni, če bi bili dobro vodeni;

17. obžaluje, da strategija ne vključuje lokalnega lastništva osrednjeazijskih režimov; poziva 
Komisijo in države osrednje Azije, naj okrepijo lokalne organe, tako da podprejo njihovo 
udeležbo na vseh ravneh upravljanja pri razvojnem sodelovanju ter sprejemanju političnih 
in ekonomskih odločitev.
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