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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че приетата през 2007 г. стратегия за Централна Азия трябва да бъде 

преразгледана, за да отрази новите реалности и ангажираността на ЕС с основните 

ценности; припомня значението на принципа на съгласуваност на политиките за 

развитие; призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че нито една от 

политиките на ЕС, особено тези в областта на търговията и инвестициите, не засягат 

правата на човека на народите от Централна Азия и постигането на Целите за 

устойчиво развитие (ЦУР); припомня, че регионът на Централна Азия се 

характеризира с климата, географията си, сухите почви и факта, че няма никакъв 

излаз на море, както и със съветското господство и бившите съветски 

административни структури, които са се трансформирали в олигархични 

бюрокрации, свързани с фракции и семейства; посочва, че ЕС играе сравнително 

слаба роля в региона на Централна Азия и че въпреки малките търговски обеми той 

е важен търговски партньор за всяка от държавите там; 

2. подчертава значението на Централноазиатския регион за ЕС по отношение на 

икономическия потенциал, диверсификацията в областта на енергетиката и 

геостратегическите интереси и интересите в областта на сигурността;  

3. отбелязва общите характеристики в резултат на по-древната история, включително 

пътищата на коприната, колонизацията от тюркски племена и приемането на 

исляма; отбелязва също така, че петте държави в региона са на различни равнища на 

развитие: Казахстан започва да се превръща в ключов играч в региона и 

отношенията на ЕС с тази държава се развиват стабилно; Киргизстан и 

Таджикистан са значително по-бедни, но относително отворени, с известна степен 

на участие на гражданското общество; ЕС засилва и отношенията си с Узбекистан, 

но Туркменистан остава най-затворената държава в региона, в която на практика 

липсва независимо гражданско общество; 

4. посочва факта, че в региона се наблюдава също така голямо разнообразие, не на 

последно място в наличието на природни ресурси като изкопаеми горива и 

обработваема земя и – отчасти като последица от това – в настоящите равнища на 

човешко и икономическо развитие на държавите; подчертава, че е важно да се 

отчитат от една страна културните различия в рамките на региона и от друга страна 

– взаимозависимостта между държавите; 

5. посочва, че между централноазиатските държави съществуват традиционни връзки 

на сътрудничество, и призовава за засилване на тези мрежи на регионално 

сътрудничество;  

6. призовава за координиране на политиките на ЕС за развитие с дейностите на 

държавите членки в региона; призовава за тясно сътрудничество в областта на 

политиката за развитие със Съединените щати в рамките на нашето партньорство за 

устойчиво развитие; призовава за сътрудничество също така с Китай и Русия за 

развитието на Централноазиатския регион; 
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7. призовава за тясно сътрудничество на ЕС с фондовете и агенциите на ООН и със 

Световната банка; 

8. отбелязва слабостта на политическите системи на централноазиатските държави и 

липсата на масово участие в политическия живот; насочва вниманието към 

засилващите се неравенства сред техните народи въпреки огромните резерви на 

природни ресурси; отбелязва, че гражданската война в Таджикистан през 90-те 

години на 20 век, недостатъчната ангажираност с човешкото развитие и слабата 

готовност за участие в регионално сътрудничество забавиха, а в някои случаи даже 

преобърнаха, икономическата и социалната трансформация; отбелязва създаващата 

проблеми зависимост на Таджикистан, Киргизстан и до по-малка степен Узбекистан 

от паричните преводи от работещите мигранти в Русия, Казахстан и Европа; 

посочва също така бързо растящата икономическа зависимост от Китай и други 

бързо развиващи се икономики; 

9. подчертава, че централноазиатските държави са изправени пред външни 

сътресения, като например забавянето на икономиката в Русия и Китай, 

продължаващите геополитически напрежения и конфликта в Украйна; подчертава 

освен това, че спадът на цените на продуктите оказва отражение върху държавите – 

износителки на петрол от региона; отбелязва, че на този фон темпът на растеж на 

региона в годините след 2014 г. се очаква да бъде приблизително наполовина на 

средния темп на растеж през миналото десетилетие; 

10. подчертава, че въпреки бързия икономически растеж през последните години 

регионът е изправен пред високи равнища на бедност, силно неравенство по 

отношение на доходите и намаляване на продължителността на живота, особено в 

селските райони, където живее 80-90% от населението; подчертава, че планинските 

региони останаха до голяма степен забравени от процеса на приватизация по време 

на икономическия преход;   подчертава, че жените в тези региони са особено 

засегнати, тъй като много мъже мигрират в градовете в търсене на заетост и върху 

жените остава цялата тежест на селскостопанската работа и семейството; 

11. подчертава, че за устойчивото икономическо развитие в региона е изключително 

важно да се задълбочи регионалната интеграция, да се засили 

вътрешнорегионалната търговия, да се насочи вниманието към транспортните 

мрежи и логистичните услуги и да се подобри бизнес климатът и законодателната и 

регулаторната рамка, особено за малките и средните предприятия; 

12. набляга, че е важно ЕС да се възползва от възможността за сътрудничество за 

развитие, за да се насърчи спазването на правата на човека и да се постигнат Целите 

за устойчиво развитие, така че да се засили равнището на търговия и инвестиции 

във всички държави от региона и да се укрепи ролята и участието на социалните 

партньори в гражданското общество; 

13. подчертава, че Централна Азия е регион, изложен на разнообразни природни 

бедствия, и че тъй като е един от най-сеизмично активните зони в света, 

преобладаващата заплаха остават земетресенията, а изменението на климата 

поражда предизвикателство за околната среда; подчертава необходимостта от 

обучение и подготовка на населението от региона за управление на извънредни 

ситуации, свързани с бедствия по причина на изменението на климата, което 
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поражда сериозни заплахи, като същевременно в югоизточната част на Централна 

Азия би могло да има сериозна сеизмична активност;  подчертава, че изменението 

на климата поражда сериозни заплахи, които могат да засилят неравенствата и да 

принудят хората да мигрират; 

14. отчита многото трудности в региона, породени не на последно място от широко 

разпространената връзка между бизнеса и политиката, корупцията, решителността 

на узбекското и туркменското правителство да контролират изкъсо политическите 

дейности, лошото преразпределение на богатството и ресурсите, слабото спазване 

на трудовите стандарти, а така също и недобрите отношения между някои държави, 

които затрудняват напредъка на регионалното сътрудничество, и би желал да види 

разработване на местни механизми за разрешаване на конфликти, особено с оглед 

да се обезпечи, че населението има достъп до водните ресурси в региона, и да се 

гарантира всеобщ и свободен достъп за всички; счита, че в своите програми за 

развитие ЕС трябва също така да насърчава осъществяването на кръгова икономика, 

устойчиво селско стопанство и публично управление на водните ресурси; призовава 

за усилия за подпомагане от страна на ЕС и за по-добро адаптиране на 

разпределените средства към тези условия; 

15. припомня многото случаи на инфекциозна туберкулоза в Централноазиатския 

регион; подчертава значението на приемствеността при разгръщането на лечението 

на туберкулоза в бързоразвиващите се държави, които вече не получават двустранна 

помощ от ЕС, предвид развитието на резистентност на лекарствата в някои щамове 

на туберкулоза; 

16. призовава Комисията и държавите членки да стартират координиран съвместен 

подход с Китай, Русия и Индия за борба с трафика на наркотици, целящ 

идентифициране на лежащите в основата му причини и мерките, с които той може 

да бъде предотвратен; 

17. отбелязва, че съществува голям потенциал за подобряване на енергийната 

ефективност и развитие на възобновяемите източници на енергия и че има много 

сериозни аргументи за засилване на сътрудничеството в тези области, тъй като ЕС е 

развил значителен политически експертен опит и силна устойчива енергийна 

промишленост, както и за разширяване на сътрудничеството в региона с цел 

осигуряване на по-голяма прозрачност на правителствените приходи от източници 

на енергия и укрепване на ролята на гражданското общество; 

18. посочва, че изграждането на стратегическа, модерна и оперативно съвместима 

пътна и на железопътна инфраструктура по Пътя на коприната е от ключов интерес 

за Китай, ЕС и Русия и че успешното интегриране на този регион посредством 

модерна и надеждна инфраструктура би предоставило сериозна възможност не само 

за по-голяма регионална икономическа интеграция, а и за насърчаване на 

мобилността на хората и мултикултурния обмен, което от своя страна ще доведе до 

по-добра среда, благоприятстваща правовата държава и демокрацията; 

19. набляга на значението на последователен и съгласуван подход на ЕС към региона, 

за да се избегне всякакво припокриване или изпращане на смесени и объркващи 

сигнали; призовава, в контекста на широко разпространения авторитаризъм, за 

засилени контакти на ЕС с организациите на гражданското общество и подкрепа за 



 

PE569.799v02-00 6/8 AD\1079448BG.doc 

BG 

тях с цел насърчаване на демокрацията, правата на човека и принципите на 

правовата държава като основа за развитието; 

20. подчертава важността на качественото образование като основно средство за 

изграждане на устойчиви демократични общества и предотвратяване на 

насилническия екстремизъм; настоятелно призовава ЕС да разглежда това като 

приоритет предвид силното младежко присъствие в Централна Азия; 

21. счита широкото разпространение на монокултурите, като например отглеждането 

на памук, за силно проблематично и настоятелно призовава ЕС да обърне внимание 

на развитието на селските райони и устойчивото селско стопанство в своите 

програми за развитие; 

22. счита, че продължаващото отпускането на средства за секторна подкрепа в 

Киргизстан и Таджикистан трябва да бъде придружено от по-строги критерии, 

включително силна програма за реформи и мерки против корупцията; 

23. набляга на потенциала за засилено сътрудничество с Казахстан и Туркменистан във 

връзка с енергийната сигурност на ЕС; при все това подчертава, че споразуменията 

и диалозите в областта на енергетиката трябва да включват силни елементи относно 

правата на човека; призовава ЕС да извърши пълни проучвания на осъществимостта 

на енергийните проекти, целящи разширяването на Южния газов коридор, 

включително оценки на въздействието върху околната среда и на социалното 

въздействие; 

24. призовава ЕС да разшири програмите си за намаляване на риска от бедствия в 

Централна Азия – регион, редовно засяган от природни бедствия; 

25. призовава ЕС, в своите програми за развитие за региона, да наблегне на 

екологически устойчивото развитие; набляга на важната роля, която Инициативата 

за прозрачност на добивната промишленост може да играе в региона за насърчаване 

на екологосъобразен добив и екологосъобразно преработване на природните 

ресурси, и призовава ЕС да насърчава спазване в рамките на региона; посочва също 

така предизвикателствата, породени от устойчивото управление на водите, които 

вероятно ще бъдат засилени от изменението на климата; 

26. отново препоръчва програмата за управление на границите в Централна Азия и 

програмата за действие срещу наркотиците в Централна Азия да бъдат включени в 

Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, а не в Инструмента за 

сътрудничество за развитие; 

27. изразява загриженост във връзка с редовното използване на принудителен детски 

труд в региона; призовава настоятелно ЕС да насърчава спазване от всички 

централноазиатски държави на международните ангажименти, особено тези по 

силата на Конвенцията за правата на детето, Конвенцията на Международната 

организация на труда (МОТ) за минималната възраст и Конвенцията на МОТ 

относно премахването на най-тежките форми на детския труд; 

28. призовава настоятелно за стартиране на инициатива на ЕС в подкрепа на 

осъществяването на ЦУР и за ефективно гарантиране на правата на човека, 
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международно договорените социални и екологически стандарти и достойнството 

на народите в региона; 

29. подчертава необходимостта от стратегия ЕС – Централна Азия, която не се основава 

на геостратегически интереси, а е разработена да развива демократично общество 

на участието, характеризиращо се със свобода на сдружаване за професионалните 

съюзи и с активно гражданско общество, и да засилва равенството между половете 

и оправомощаването на жените, особено в селските райони; призовава също така 

стратегията ЕС – Централна Азия да бъде приложена и наблюдавана в съответствие 

с ЦУР и съгласно желанията на народите на съответните държави. 
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