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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et 2007. aasta Kesk-Aasia strateegia on vaja läbi vaadata, et võtta arvesse uusi 

olusid ja ELi pühendumust põhiväärtustele; tuletab meelde poliitikavaldkondade 

arengusidususe põhimõtte olulisust; nõuab, et EL ja liikmesriigid tagaksid selle, et ükski 

ELi poliitika, eriti kaubanduse ja investeeringute valdkonnas, ei kahjutaks Kesk-Aasia 

elanike inimõigusi ega säästva arengu eesmärkide saavutamist; tuletab meelde, et Kesk-

Aasia piirkonda mõjutab sealne kliima, geograafiline asend, kuiv pinnas ja merepiiride 

puudumine, samuti endine nõukogude ülemvõim ja selle haldussüsteemid, millest on 

saanud kildkondade ja peresuhetega seotud oligarhilised bürokraatiasüsteemid; juhib 

tähelepanu asjaolule, et ELi roll Kesk-Aasia piirkonnas on suhteliselt tagasihoidlik ja 

kaubavahetuse vähesele mahule vaatamata on EL kõigi piirkonna riikide oluline 

kaubanduspartner; 

2. rõhutab, et Kesk-Aasia piirkond on ELi jaoks oluline majandusliku potentsiaali, 

energiavarustuse mitmekesistamise ning geostrateegiliste ja julgeolekuhuvide seisukohast; 

3. märgib, et riikide ühised jooned pärinevad vanemast ajaloost, sealhulgas Siiditee, türgi 

hõimude poolse koloniseerimise ja islami vastuvõtmise aegadest; märgib ühtlasi, et 

piirkonna viie riigi arengutase on erinev: Kasahstan on tõusmas piirkonna tähtsaimaks 

osaliseks, kellega Euroopa Liidu suhted edenevad jõudsalt; Kõrgõzstan ja Tadžikistan on 

palju vaesemad, kuid on suhteliselt avatud, kaasates mõningal määral kodanikuühiskonda; 

arenevad ka ELi suhted Usbekistaniga, kuid Turkmenistan on endiselt piirkonna kõige 

suletum riik, kus puudub toimiv sõltumatu kodanikuühiskond; 

4. juhib tähelepanu tõsiasjale, et see piirkond on ka märkimisväärselt mitmekesine eelkõige 

loodusvarade (nt fossiilsed kütused ja põllumaa) poolest ning sellest osaliselt tulenevalt ka 

riikide praeguse inim- ja majandusliku arengutaseme poolest; rõhutab, et ühelt poolt on 

oluline võtta arvesse piirkonna kultuurierinevusi ja teisalt riikide omavahelist sõltuvust; 

5. juhib tähelepanu asjaolule, et Kesk-Aasia riikidel on traditsioonilised koostöösidemed, ja 

nõuab piirkonna koostöövõrgustike tugevdamist; 

6. nõuab ELi arengupoliitika kooskõlastamist liikmesriikide tegevusega piirkonnas; nõuab 

tihedamat arengukoostööd Ameerika Ühendriikidega ühise säästva arengu partnerluse 

raames; nõuab Kesk-Aasia piirkonna arendamisel koostöö tegemist ka Hiina ja 

Venemaaga; 

7. nõuab ELilt tihedat koostööd ÜRO fondide ja asutustega ning Maailmapangaga; 

8. märgib, et Kesk-Aasia riikide poliitilised süsteemid on nõrgad ja rahvas ei osale poliitikas; 

juhib tähelepanu asjaolule, et äärmiselt suurtele loodusvaradele vaatamata kasvab inimeste 

ebavõrdsus; märgib, et 1990. aastatel Tadžikistanis toimunud kodusõda, ebapiisav 

pühendumine inimarengule ja vähene valmisolek osaleda piirkondlikus koostöös on 

majanduslikke ja sotsiaalseid ümberkorraldusi aeglustanud ja mõnel puhul isegi need 

peatanud; märgib Tadžikistani, Kõrgõzstani ja vähemal määral ka Usbekistani 
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problemaatilist sõltuvust nende Venemaal, Kasahstanis ja Euroopas töötavate kodanike 

rahaülekannetest; märgib ühtlasi, et kiiresti kasvab majanduslik sõltuvus Hiinast ja teistest 

tärkava turumajandusega riikidest; 

9. rõhutab, et Kesk-Aasia riike mõjutavad välised tegurid, nagu majanduskasvu 

aeglustumine Venemaal ja Hiinas, jätkuvad geopoliitilised pinged ja Ukraina konflikt; 

rõhutab ühtlasi, et langevad toorainehinnad avaldavad mõju naftaekspordile piirkonna 

riikidest; märgib selle tagasilanguse taustal, et piirkonna majanduskasvu alates 2014. 

aastast hinnatakse ligi poolele eelmise kümne aasta keskmisest kasvumäärast; 

10. rõhutab, et viimaste aastate kiirele majanduskasvule vaatamata on piirkonnas kõrge 

vaesuse määr, suur sissetulekute ebavõrdsus ja oodatav eluiga lüheneb eeskätt 

maapiirkondades, kus elab 80–90 % rahvastikust; rõhutab, et majanduse 

üleminekuperioodil toimunud erastamine ei ole suures osas puudutanud mägipiirkondi; 

rõhutab, et eriti mõjutatud on nimetatud piirkondade naised, sest mehed lähevad linna 

tööd otsima ja jätavad talumajapidamise ning perekonna eest hoolitsemise täielikult naiste 

õlule; 

11. rõhutab, et piirkonna säästva majandusarengu seisukohast on äärmiselt oluline parandada 

piirkondlikku integratsiooni, suurendada piirkonnasisest kaubandust, keskenduda 

transpordivõrkudele ja logistikateenustele, parandada ärikeskkonda ning õiguslikku ja 

regulatiivset raamistikku, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks; 

12. rõhutab, et ELil on oluline kasutada arengukoostööd inimõiguste edendamiseks ja säästva 

arengu eesmärkide saavutamiseks, suurendada kaubavahetuse ja investeeringute mahtu 

kõigis piirkonna riikides ning sotsiaalpartnerite rolli ja osalemist kodanikuühiskonnas; 

13. rõhutab, et Kesk-Aasia piirkonda mõjutavad paljud looduslikud ohud ja kuna tegemist on 

ühe maailma seismiliselt kõige aktiivsema piirkonnaga, on peamiseks ohuks maavärinad, 

samuti on ökoloogiliseks probleemiks kliimamuutus; rõhutab, et piirkonna elanikke on 

vaja koolitada ja valmistada neid ette selliste hädaolukordadega toimetulekuks, mis on 

seotud kliimamuutusest põhjustatud peamise ohu, st loodusõnnetustega, kusjuures 

ulatuslikud seismilised protsessid võivad suure tõenäosusega toimuda Kesk-Aasia 

kaguosas; rõhutab, et kliimamuutusest tuleneb suuri ohte, mis võivad suurendada 

ebavõrdsust ja sundida inimesi mujale suunduma; 

14. märgib, et paljude piirkonna probleemide põhjus on eelkõige äri ja poliitika jätkuv seotus, 

korruptsioon, Usbekistani ja Türkmenistani valitsuste kindel soov hoida poliitiline tegevus 

range kontrolli all, jõukuse ja vahendite ebavõrdne jaotumine, tööõiguse normide 

puudulik rakendamine ja mõnede piirkonna riikide halvad omavahelised suhted, mis 

takistavad piirkondliku koostöö arengut, ning soovib näha kohalike konfliktilahendamise 

mehhanismide arendamist, eeskätt selleks, et tagada piirkonna elanikele juurdepääs 

veevarudele ning vee üldine ja vaba kättesaadavus kõigile; on seisukohal, et EL peab oma 

arenguprogrammides edendama ka ringmajanduse elluviimist, säästvat põllumajandust ja 

veevarude haldamist avaliku sektori poolt; nõuab, et ELi abimeetmeid ja 

rahastamisvahendeid kohandataks paremini nendele oludele; 

15. tuletab meelde, et Kesk-Aasia piirkonnas esineb palju tuberkuloosi nakatumise juhtumeid; 

rõhutab, et oluline on tuberkuloosiravi järjepidevus tärkava turumajandusega riikides, kes 

ei saa enam kahepoolset ELi abi, võttes arvesse teatavate tuberkuloositüvede 
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ravimresistentsuse tekke võimalikkust; 

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta Hiina, Venemaa ja India suhtes kasutusele ühise 

kooskõlastatud lähenemisviisi uimasikaubandusega võitlemiseks, mille eesmärk on 

tuvastada uimastikaubanduse algpõhjused ja võtta ennetusmeetmeid; 

17. märgib, et on olemas arvestatav võimalus suurendada energiatõhusust ja arendada 

taastuvenergia allikaid, kusjuures eriti oluline on tihendada koostööd nendes 

valdkondades, sest ELil on selle poliitika alal suured kogemused ja tugev jätkusuutlik 

energeetikasektor, ning märgib samuti, et eelkõige on oluline laiendada koostööd 

piirkonnas, et tagada energeetikast saadava avaliku sektori tulu suurem läbipaistvus ja 

suurendada kodanikuühiskonna rolli; 

18. juhib tähelepanu asjaolule, et Hiina, ELi ja Venemaa jaoks on otsustava tähtsusega ehitada 

välja piki Siiditeed kulgev strateegiline, tänapäevane ning koostalitlusvõimeline maantee- 

ja raudteeinfrastruktuur ning piirkonna edukas integreerimine tänapäevase ja 

usaldusväärse infrastruktuuri abil annab suurepärase võimaluse tihedamaks 

majanduslikuks integratsiooniks piirkonnas, samuti aitab see kaasa inimeste liikuvusele ja 

kultuurivahetusele, mis omakorda loob parema keskkonna õigusriigi põhimõtete ja 

demokraatia edendamiseks; 

19. rõhutab, et ELi sidus ja järjepidev lähenemisviis on piirkonnas oluline, et hoida ära 

dubleerimist ning vastukäivate ja segadust tekitavate sõnumite saatmist; nõuab 

autoritaarsuse levikut arvesse võttes, et EL tihendaks sidemeid kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega ja toetaks neid eesmärgiga edendada demokraatiat, inimõigusi ja 

õigusriigi põhimõtete järgimist, mis on arengu alus; 

20. rõhutab, et kvaliteetne haridus on oluline vahend jätkusuutliku demokraatiaga ühiskonna 

kujundamiseks ja vägivaldse ekstremismi ennetamiseks; nõuab, et EL loeks selle oma 

prioriteediks, pidades silmas noorte suurt osakaalu Kesk-Aasias; 

21. peab äärmiselt problemaatiliseks monokultuuride, nt puuvilla suurt osakaalu ja nõuab, et 

EL keskenduks oma arenguprogrammides maaelu arengule ja säästvale põllumajandusele; 

22. on seisukohal, et jätkuva valdkonnapõhise eelarvetoetusega peavad Kõrgõzstanis ja 

Tadžikistanis kaasnema rangemad kriteeriumid, samuti tugev reformikava ja 

korruptsioonivastased meetmed; 

23. tõstab esile Kasahstani ja Türkmenistaniga tehtava tihedama koostöö potentsiaali ELi 

energiajulgeoleku seisukohast; rõhutab siiski, et energiavaldkonna lepingud ja dialoogid 

peavad kindlasti hõlmama inimõiguste järgimist; palub ELil viia läbi lõunapoolsete 

gaasikoridoride energeetikaprojektide põhjalikud teostatavusuuringud, sealhulgas 

keskkonnamõju ja sotsiaalse mõju hindamise; 

24. nõuab ELilt katastroofiohu vähendamise programmide laiendamist Kesk-Aasias, mida 

väga sageli tabavad loodusõnnetused; 

25. nõuab, et EL rõhutaks piirkonna arenguprogrammides keskkonda säästvat arengut; 

rõhutab, et mäetööstuse läbipaistvuse algatusel võib olla piirkonnas oluline osa 

loodusvarade keskkonnahoidliku kaevandamise ja töötlemise edendamisel, ja kutsub ELi 
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aitama kaasa normide järgimisele piirkonnas; rõhutab ühtlasi säästva veemajandusega 

seotud ülesandeid, sest kliimamuutuse tõttu süvenevad tõenäoliselt ka probleemid; 

26. soovitab veel kord viia Kesk-Aasia piirihaldusprogrammi ja Kesk-Aasia uimastite vastase 

tegevuse programmi arengukoostöö rahastamisvahendist üle stabiilsuse ja rahu 

edendamise rahastamisvahendisse; 

27. peab muret tekitavaks laste sunniviisilise töö korduvat esinemist piirkonnas; ergutab ELi 

nõudma eeskätt ÜRO lapse õiguste konventsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

(ILO) vanuse alammäära konventsiooni ja ILO lapsele sobimatu töö konventsiooniga 

võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmist kõigis Kesk-Aasia riikides; 

28. nõuab, et EL käivitaks algatuse säästva arengu eesmärkide saavutamiseks ja tagaks 

inimõiguste, rahvusvaheliselt kokkulepitud sotsiaalsete ja keskkonnanormide ning 

inimväärikuse austamise piirkonnas; 

29. rõhutab, et on vaja sellist ELi Kesk-Aasia strateegiat, mis ei põhineks geostrateegilistel 

huvidel, vaid kujundaks kaasavat ja demokraatlikku ühiskonda, mida iseloomustab 

ametiühingutega liitumise vabadus ja aktiivne kodanikuühiskond, samuti suurem sooline 

võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine eriti maapiirkondades; nõuab ühtlasi, 

et ELi Kesk-Aasia strateegiat viidaks ellu ja selle täitmist kontrollitaks säästva arengu 

eesmärkide kohaselt ja kooskõlas piirkonna riikide elanike soovidega. 
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