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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a Közép-Ázsiára vonatkozó 2007. évi stratégiát felül kell vizsgálni az 

új realitások és az Unió alapvető értékekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásainak 

figyelembevétele céljából; emlékeztet a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia 

elvi jelentőségére; felhívja az Uniót és a tagállamokat annak biztosítására, hogy egyetlen 

uniós szakpolitika se veszélyeztesse a közép-ázsiai emberek emberi jogait, sem pedig a 

fenntartható fejlesztési célok elérését, különös tekintettel a kereskedelem- és beruházási 

politikára; emlékeztet arra, hogy a közép-ázsiai régiót meghatározza az éghajlat, a 

földrajz, a talaj szárazsága és a tengerhez való kijutás hiánya, valamint a szovjet 

dominancia és az oligarchikus, klánokhoz vagy családokhoz köthető bürokráciává alakult, 

régi igazgatási struktúrák; emlékeztet arra, hogy az Unió viszonylag gyenge szerepet tölt 

be a közép-ázsiai régióban, és hogy a kereskedelem alacsony volumenje ellenére az övezet 

valamennyi országának jelentős kereskedelmi partnere; 

2. hangsúlyozza, hogy a közép-ázsiai régió gazdasági potenciálja, az energia diverzifikálása, 

valamint geostratégiai és biztonsági érdekek szempontjából is nagy jelentőséggel bír az 

Unió számára; 

3. megjegyzi, hogy a régiónak az ókori történelemből – ez többek között a Selyemút, a török 

törzsek általi gyarmatosítás és az iszlám befogadása – eredő közös jellemzői vannak; a 

régió öt országa továbbá eltérő fejlettségi szintet ért el: Kazahsztán kezd a régió 

kulcsfontosságú szereplőjévé válni, és az ország együttműködése az EU-val biztosan 

halad. Kirgizisztán és Tádzsikisztán sokkal szegényebb, ám viszonylag nyitott ország, 

ahol némi civil társadalmi részvétel is megfigyelhető; valamint az Unió kapcsolatai 

erősödnek Üzbegisztánnal is, Türkmenisztán azonban továbbra is a régió legzártabb 

országa, ahol gyakorlatilag nincs valódi független civil társadalom; 

4. rámutat, hogy a régióban jelentős eltérések is vannak, nem utolsósorban a természeti 

erőforrások, például a fosszilis tüzelőanyagok és a szántóföldek rendelkezésre állásának 

tekintetében, továbbá – részben ennek következtében – az országok humán és gazdasági 

fejlettségi szintjében is; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni egyrészről a régión 

belüli kulturális különbségeket, másrészt az országok közötti kölcsönös függőséget; 

5. rámutat, hogy a közép-ázsiai államok között hagyományosan szoros az együttműködés, és 

kéri e regionális együttműködési hálózatok megerősítését; 

6. az uniós fejlesztési politikák a térségben folytatott tagállami tevékenységekkel történő 

összehangolására szólít fel; szoros fejlesztési politikai együttműködésre szólít fel az 

Egyesült Államokkal a fenntartható fejlesztési partnerségünk keretén belül; a közép-ázsiai 

régió fejlesztésében Kínával és Oroszországgal is együttműködésre hív fel; 

7. kéri, hogy az Unió szorosan működjön együtt az ENSZ-alapokkal és -ügynökségekkel, 

valamint a Világbankkal; 

8. tudomásul veszi a közép-ázsiai országok politikai rendszerének gyengeségeit és a 
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lakosság politikában való részvételének hiányát; felhívja a figyelmet arra, hogy a 

természeti erőforrásokból származó óriási tartalékok ellenére népei között fokozódnak az 

egyenlőtlenségek; megjegyzi, hogy az 1990-es évek tádzsik polgárháborúja, a humán 

fejlődés iránti kellő elkötelezettség hiánya, illetve a regionális együttműködésben való 

részvételre mutatott gyenge hajlandóság lelassította, egyes esetekben vissza is fordította a 

gazdasági és társadalmi átalakulást; megjegyzi, hogy problémát jelent, hogy 

Tádzsikisztán, Kirgizisztán és kisebb mértékben Üzbegisztán az Oroszországban, 

Kazahsztánban és Európában dolgozó migráns munkavállalók által hazaküldött 

pénzösszegektől függ; tudomásul veszi a régió Kínától és más fejlődő gazdaságoktól való, 

rohamosan erősödő gazdasági függőségét; 

9. hangsúlyozza, hogy a közép-ázsiai országok külső sokkhatásokkal – mint például az orosz 

és a kínai gazdaság lassulásával, állandó geopolitikai feszültségekkel és az ukrajnai 

konfliktussal – szembesülnek; hangsúlyozza továbbá, hogy a nyersanyagok árának 

csökkenése hatással van a régió kőolajat exportáló országaira; megjegyzi, mindezek 

tükrében a régió növekedési rátája 2014 óta várhatóan az elmúlt évtized növekedési 

átlagának csak mintegy felét éri el; 

10. hangsúlyozza, hogy az elmúlt évtizedekben lezajlott gyors gazdasági növekedés ellenére a 

régió nagyarányú szegénységgel, jelentős jövedelmi egyenlőtlenségekkel és a várható 

élettartam csökkenésével küzd, különösen a lakosság 80–90%-ának otthont adó vidéki 

területeken; hangsúlyozza, hogy a gazdasági átmenet idején a privatizációs folyamat 

nagymértékű elmaradást okozott a hegyvidéki régiókban; hangsúlyozza, hogy e régiókban 

a nők különösen érintettek, mivel sok férfi munkát keresve a városokba költözik, a 

gazdálkodás és a családi munka teljes terhét a nőkre hagyva; 

11. hangsúlyozza, hogy a régió fenntartható gazdasági fejlődése szempontjából 

elengedhetetlen a regionális integráció elmélyítése, valamint a régión belüli kereskedelem 

bővítése, a közlekedési hálózatok és logisztikai szolgáltatások kiemelt kezelése, valamint 

az üzleti környezet és a jogszabályi és szabályozási keret javítása, különösen a kis- és 

középvállalkozások számára; 

12. hangsúlyozza, hogy az Unió részéről meg kell ragadni az alkalmat a fejlesztési 

együttműködésre az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítása és a fenntartható 

fejlesztési célok elérése érdekében, a régió valamennyi országában a kereskedelem és a 

beruházások volumenének növelése, valamint a szociális partnerek a civil társadalom 

szereplőiként betöltött szerepének és tevékenységeinek megerősítése céljából; 

13. hangsúlyozza, hogy a közép-ázsiai régió számos természeti veszélynek van kitéve, és 

hogy szeizmikus szempontból ez világ egyik legaktívabb övezete, a földrengések jelentik 

a legnagyobb fenyegetést, de az éghajlatváltozás is ökológiai kihívásokat támaszt; 

hangsúlyozza, hogy a régió lakosságát képezni kell és fel kell készíteni a katasztrófákkal 

összefüggő vészhelyzetek kezelésére, amelyeket a legnagyobb fenyegetést jelentő 

éghajlatváltozás okoz, míg Közép-Ázsia délkeleti részén jelentős földrengések 

fordulhatnak elő; hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás jelentős veszélyekkel fenyeget, 

amelyek növelhetik az egyenlőtlenségeket, és migrációra kényszeríthetik az embereket; 

14. elismeri, hogy a régió több nehézséggel küzd, amelyek oka nem utolsósorban az üzleti élet 

és a politika mindent átható összefonódása, a korrupció, az, hogy az üzbég és a türkmén 

kormány szigorú ellenőrzés alatt akarja tartani a politikai tevékenységeket, a javak és az 
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erőforrások nem megfelelő újraelosztása, a munkajogi normáknak való gyenge 

megfelelés, továbbá az, hogy néhány ország között rosszak a kapcsolatok, ami 

megnehezíti a regionális együttműködés terén való előrehaladást; szeretné, ha helyi 

konfliktusrendezési mechanizmusokat alakítanának ki, különös tekintettel a régió 

lakossága vízkészletekhez való hozzáférése, valamint a mindenkire kiterjedő, egyetemes 

és díjmentes hozzáférés biztosítása érdekében; úgy véli, hogy az Uniónak fejlesztési 

programjaiba bele kellene építenie a körkörös gazdaság, a fenntartható mezőgazdaság és 

az állami vízgazdálkodás megvalósításának előmozdítását is; kéri, hogy az uniós 

támogatásokat és a finanszírozás elosztását igazítsák jobban ezekhez a feltételekhez; 

15. emlékeztet  a közép-ázsiai régióban gyakran előforduló fertőző tuberkulózisra; 

hangsúlyozza, hogy továbbra is biztosítani kell a tuberkulózis elleni gyógyszerek 

bevezetését azokban a fejlődő országokban, amelyek a tuberkulózis egyes törzsei elleni 

gyógyszerekkel szembeni rezisztencia kialakulására való tekintettel már nem részesülnek 

az Unió kétoldalú támogatásában; 

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy Kínával, Oroszországgal és Indiával 

közösen indítsanak összehangolt küzdelmet a kábítószer-kereskedelem ellen az azt 

serkentő okoknak és az ellene való fellépés megfelelő intézkedéseinek meghatározása 

érdekében; 

17. megállapítja, hogy az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrások 

fejlesztése terén jelentős lehetőségek állnak fenn, és hogy mindenképpen érdemes 

elmélyíteni az együttműködést ezeken a területeken, hiszen az Uniónak jelentős 

szakpolitikai tapasztalatai vannak, és erős fenntartható energiaiparral rendelkezik, 

valamint fokozni kell az együttműködést a régióban, az energiaforrásokból származó 

kormányzati bevételek nagyobb átláthatóságának megteremtése és a civil társadalom 

szerepének megerősítése érdekében; 

18. emlékeztet arra, hogy egy modern és interoperábilis közúti és stratégiai vasúti 

infrastruktúra kiépítése a Selyemút mentén kiemelt prioritást jelent Kína, az Unió és 

Oroszország számára is, és arra, hogy a régió modern és megbízható infrastruktúrára 

épülő sikeres integrációja komoly lehetőséget jelentene nemcsak a nagyobb mértékű 

regionális gazdasági integrációra, hanem az emberek mobilitásának és a multikulturális 

cserekapcsolatoknak az előmozdítására is, ami pedig jobb környezetet teremt a 

jogállamiság és a demokrácia megerősödéséhez; 

19. rámutat arra, hogy a régióval szembeni koherens és következetes uniós megközelítésre 

van szükség az átfedések, illetve az ellentmondásos és zavart okozó jelzések küldésének 

elkerülése érdekében; a széles körű tekintélyelvűségre való tekintettel kéri, hogy az Unió 

bővítse a civil társadalmi szervezetekkel való kapcsolatait és azok támogatását a fejlődés 

alapját képező demokrácia, emberi jogok és jogállamiság előmozdítása érdekében; 

20. hangsúlyozza a fenntartható demokratikus társadalmak építésének alapját képező és az 

erőszakos szélsőségesség elleni védelemül szolgáló minőségi oktatás jelentőségét; sürgeti 

az Uniót, hogy tekintse ezt prioritásnak, mivel Közép-Ázsiában jelentős a fiatalok aránya; 

21. úgy véli, hogy a monokultúrák – például a gyapottermesztés – erőteljes dominanciája igen 

problémás, és nyomatékosan kéri az Uniót, hogy fejlesztési programjaiban 

összpontosítson a vidékfejlesztésre és a fenntartható gazdálkodásra; 
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22. úgy véli, hogy a Kirgizisztánnak és Tádzsikisztánnak nyújtott jövőbeli ágazati 

költségvetési támogatáshoz szigorúbb feltételeknek, többek között erőteljes 

reformmenetrendnek és korrupcióellenes intézkedéseknek kell társulniuk; 

23. rámutat az Unió energiabiztonsága szempontjából a Kazahsztánnal és Türkmenisztánnal 

való fokozott együttműködésben rejlő lehetőségekre; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az 

energiaügyi megállapodásoknak és párbeszédeknek tartalmazniuk kell szigorú emberi jogi 

kérdéseket; felhívja az Uniót, hogy készítsen teljes körű megvalósíthatósági 

tanulmányokat a Déli Gázfolyosó bővítését célzó energiaprojektekről, a környezeti és 

társadalmi hatásvizsgálatokra is kiterjedően; 

24. felhívja az Uniót, hogy a katasztrófakockázatok csökkentését célzó programjait terjessze 

ki Közép-Ázsiára, amely régiót rendszeresen sújtják természeti katasztrófák; 

25. felhívja az Uniót, hogy a régióra vonatkozó fejlesztési programjaiban kezelje 

hangsúlyosan a környezeti szempontból fenntartható fejlődést; hangsúlyozza, hogy a 

nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés (EITI) fontos 

szerepet játszhat a régióban a természeti erőforrások környezeti szempontból megfelelő 

kitermelésének és feldolgozásának előmozdítása tekintetében, és felhívja az Uniót, hogy 

mozdítsa elő a megfelelést a région belül; hangsúlyozza továbbá a fenntartható 

vízgazdálkodás jelentette kihívásokat, amelyeket  az éghajlatváltozás valószínűleg még 

inkább súlyosbít; 

26. ismételten javasolja, hogy a közép-ázsiai határigazgatási és a közép-ázsiai kábítószer-

ellenes cselekvési programokat a Fejlesztési Együttműködési Eszköz helyett helyezzék a 

stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz hatálya alá; 

27. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a gyermekkényszermunka rendszeresen előfordul a 

régióban; nyomatékosan felhívja az Uniót, hogy segítse elő, hogy valamennyi közép-

ázsiai ország végrehajtsa nemzetközi kötelezettségeit, különösen az ENSZ gyermekjogi 

egyezménye, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

(ILO) egyezménye és a gyermekmunka legrosszabb formáinak felszámolásáról szóló ILO-

egyezmény értelmében vállaltakat; 

28. javasolja, hogy mielőbb indítsanak uniós kezdeményezést azzal a céllal, hogy támogassák 

a fenntartható fejlesztési célok megvalósítását a régióban, valamint hatékonyan biztosítsák 

az emberi jogok, a nemzetközileg elfogadott társadalmi és környezetvédelmi normák és a 

térség népei méltóságának érvényesülését; 

29. hangsúlyozza, hogy olyan Közép-Ázsiával folytatandó új partnerségre vonatkozó 

stratégiára van szükség, amely nem geostratégiai érdekeken alapul, hanem egy részvételen 

alapuló, demokratikus társadalom létrehozását célozza, amelyben szabadon 

szerveződhetnek a szakszervezetek, tevékeny a civil társadalom, és amely elősegíti a 

nemek közötti egyenlőséget és a nők társadalmi szerepvállalását, különösen a vidéki 

területeken; kéri továbbá, hogy a Közép-Ázsiával folytatandó új partnerségre vonatkozó 

stratégia a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban és a lakosság óhajainak 

megfelelően hajtsák végre és kövessék nyomon. 
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