
 

AD\1079448LT.doc  PE569.799v02-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Vystymosi komitetas 
 

2015/2220(INI) 

3.12.2015 

NUOMONĖ 

Vystymosi komiteto 

pateikta Užsienio reikalų komitetui 

dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir persvarstymo 

(2015/2220(INI)) 

Nuomonės referentas: György Schöpflin 

 



 

PE569.799v02-00 2/7 AD\1079448LT.doc 

LT 

PA_NonLeg 



 

AD\1079448LT.doc 3/7 PE569.799v02-00 

 LT 

PASIŪLYMAI 

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia, kad 2007 m. Vidurinės Azijos strategija turi būti persvarstyta siekiant atsižvelgti 

į naujas aplinkybes ir ES įsipareigojimą laikytis pagrindinių vertybių; primena politikos 

suderinamumo vystymosi labui principo svarbą; ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, 

kad nė viena ES politikos priemonė, ypač prekybos ir investicijų srityje, nepažeistų 

Vidurinės Azijos gyventojų žmogaus teisių ir nedarytų neigiamo poveikio darnaus 

vystymosi tikslų (DVT) siekimui; primena, kad Vidurinės Azijos regioną apibūdina jo 

klimatas, geografija, sausas dirvožemis ir žemyninė pozicija bei sovietų dominavimas ir 

sena sovietinė administracinė struktūra, kuri buvo paversta į oligarchinės struktūros, su 

grupuotėmis ir šeimomis susijusią biurokratiją; pabrėžia, kad ES Vidurinės Azijos regione 

atlieka palyginti nedidelį vaidmenį ir kad, nepaisant mažos prekybos apimties, ji yra 

svarbi kiekvienos regiono šalies prekybos partnerė; 

2. pabrėžia Vidurinės Azijos regiono svarbą ES atsižvelgiant į ekonomikos potencialą, 

energijos šaltinių įvairinimą ir geostrateginius bei saugumo interesus; 

3. atkreipia dėmesį į bendras ypatybes, susiformavusias ankstesniu istoriniu laikotarpiu, 

įskaitant Šilko kelio, tiurkų genčių okupacijos ir islamo priėmimo laikus; taip pat pažymi, 

kad penkios regiono šalys yra skirtinguose vystymosi etapuose: Kazachstanas tampa vienu 

svarbiausių žaidėjų šiame regione ir jo santykiai su ES nuolatos stiprėja; Kirgizija ir 

Tadžikistanas yra kur kas skurdesnės šalys, tačiau santykinai atviros, šiek tiek dalyvaujant 

pilietinei visuomenei; ES santykiai su Uzbekistanu taip pat stiprėja, tačiau Turkmėnistanas 

išlieka uždariausia šio regiono šalimi, neturinčia jokios realiai nepriklausomos pilietinės 

visuomenės; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad regionas taip pat pasižymi nemenkais skirtumais, visų pirma 

atsižvelgiant į gamtos išteklius, pavyzdžiui, iškastinį kurą ir ariamąją žemę, ir į iš dalies 

dėl to regiono šalyse susidariusius skirtingus visuomenės ir ekonomikos išsivystymo 

lygius; pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į, viena vertus, kultūrinius skirtumus regione ir, 

kita vertus, į šalių tarpusavio priklausomybę; 

5. pabrėžia, kad esama tradicinių Vidurinės Azijos valstybių bendradarbiavimo ryšių, ir 

ragina stiprinti šiuos regioninio bendradarbiavimo tinklus; 

6. ragina ES vystymosi politikos priemones koordinuoti su valstybių narių veiksmais 

regione; ragina glaudžiai bendradarbiauti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis vystymosi 

politikos srityje pasitelkiant darnaus vystymosi partnerystę; taip pat ragina Vidurinės 

Azijos regiono vystymo srityje bendradarbiauti su Kinija ir Rusija; 

7. ragina ES glaudžiai bendradarbiauti su JT fondais ir agentūromis ir Pasaulio banku; 

8. pažymi, kad Vidurinės Azijos regiono šalių politinės sistemos yra silpnos ir trūksta 

gyventojų dalyvavimo politikoje; atkreipia dėmesį į didėjančią gyventojų nelygybę, 

nepaisant didžiulių gamtos išteklių atsargų; atkreipia dėmesį į tai, kad XX a. dešimtąjį 

dešimtmetį vykęs Tadžikistano pilietinis karas, nepakankamas dėmesys žmogaus 
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socialinės raidos klausimams ir nedidelis noras dalyvauti regioniniame bendradarbiavime 

sulėtino ekonominę ir socialinę pertvarką, o kai kuriais atvejais netgi nukreipė ją priešinga 

kryptimi; pažymi, kad daug problemų kelia tai, jog Tadžikistanas, Kirgizija ir kiek 

mažesniu mastu Uzbekistanas yra priklausomi nuo pinigų perlaidų, kurias siunčia 

Rusijoje, Kazachstane ir Europoje dirbantys migrantai; taip pat atkreipia dėmesį į sparčiai 

didėjančią ekonomikos priklausomybę nuo Kinijos ir kitų naujai susiformavusios rinkos 

ekonomikos šalių; 

9. pabrėžia, kad Vidurio Azijos šalys patiria didelių išorinių problemų, pvz., ekonomikos 

sulėtėjimas Rusijoje ir Kinijoje, tebesitęsianti geopolitinė įtampa ir konfliktas Ukrainoje; 

be to, pabrėžia, kad mažėjančios žaliavų kainos daro poveikį naftą eksportuojančioms 

regiono šalims; pažymi, kad, atsižvelgiant į šį mažėjimą, prognozuojama, jog regiono 

ekonomikos augimas nuo 2014 m. bus maždaug dvigubai mažesnis nei vidutiniškai 

ankstesniu dešimtmečiu; 

10. pabrėžia, kad, nepaisant greito ekonomikos augimo pastaraisiais metais, regione yra 

aukštas skurdo lygis, didelė pajamų nelygybė ir mažėja tikėtina gyvenimo trukmė, ypač 

kaimo vietovėse, kur gyvena 80–90 proc. gyventojų; pabrėžia, kad vykdant privatizavimo 

procesą ekonominių permainų laikotarpiu kalnuotieji regionai dideliu mastu liko 

nuošalėje; pabrėžia, kad moterys tuose regionuose patiria ypač didelį poveikį, nes daug 

vyrų ieškodami darbo vyksta į miestus ir moterys turi vienos nešti visą darbų ūkyje ir 

šeimoje naštą; 

11. pabrėžia, kad siekiant darnaus ekonomikos vystymosi regione itin svarbu gilinti regioninę 

integraciją, didinti prekybą regiono viduje, dėmesį sutelkti į transporto tinklus ir logistikos 

paslaugas ir gerinti verslo aplinką bei teisės aktų ir reguliavimo sistemą, ypač skirtą 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 

12. pabrėžia, kad ES svarbu pasinaudoti vystomojo bendradarbiavimo teikiamomis 

galimybėmis, siekiant skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pasiekti DVT, kad būtų 

padidintos prekybos ir investicijų visose regiono šalyse apimtys ir sustiprintas socialinių 

partnerių kaip pilietinės visuomenės veikėjų vaidmuo ir įtraukimas; 

13. pabrėžia, kad Vidurinės Azijos regione kyla įvairūs gamtiniai pavojai ir kad, kadangi jis 

yra vienas iš seismiškai aktyviausių pasaulio zonų, žemės drebėjimai išlieka vyraujančia 

grėsme, o klimato kaita yra ekologinis iššūkis; pabrėžia, kad būtina regiono gyventojus 

apmokyti ir parengti ekstremaliųjų situacijų, susijusių su dėl klimato kaitos, kuri kelia 

didelę grėsmę, kilusiomis nelaimėmis, valdymui, nes tikėtina, kad Vidurinės Azijos 

pietryčiuose gali būti seisminių įvykių; pabrėžia, kad dėl klimato kaitos kyla didelių 

grėsmių, dėl kurių gali padidėti nelygybė ir gyventojai gali būti priversti migruoti; 

14. pripažįsta, kad daugelis regiono problemų kyla visų pirma dėl plačiai paplitusių verslo ir 

politikos ryšių, korupcijos, dėl Uzbekistano ir Turkmėnistano vyriausybių pasiryžimo 

griežtai kontroliuoti politinę veiklą, dėl prasto gerovės ir išteklių perskirstymo, dėl prasto 

darbo standartų taikymo ir dėl prastų santykių tarp kai kurių šalių – visa tai stabdo 

pažangą regioninio bendradarbiavimo srityje – ir norėtų, kad būtų sukurti vietos konfliktų 

sprendimo mechanizmai, ypač siekiant užtikrinti, kad visi gyventojai turėtų visuotinę ir 

nemokamą prieigą prie vandens išteklių regione; mano, kad ES savo vystymo programose 

taip pat turi skatinti žiedinės ekonomikos įgyvendinimą, tvarų žemės ūkį ir viešąją 

vandentvarką; ragina ES paramos pastangas ir finansavimo lėšas geriau pritaikyti prie šių 
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sąlygų; 

15. primena, kad Vidurinės Azijos regione buvo daug infekcinės tuberkuliozės atvejų; 

pabrėžia, kad, atsižvelgiant į atsirandantį kai kurių tuberkuliozės padermių atsparumą 

vaistams, svarbu ir toliau plėtoti tuberkuliozės gydymą besiformuojančios rinkos 

ekonomikos šalyse, kurios nebegauna dvišalės ES paramos; 

16. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti suderintą su Kinija, Rusija ir Indija bendrą 

kovos su prekyba narkotikais metodą, kuriuo siekiama nustatyti pagrindines jos priežastis, 

ir parengti priemones, kuriomis šiai prekybai gali būti užkirstas kelias; 

17. pažymi, kad esama daug galimybių pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir vystyti 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir kad yra labai daug argumentų už 

bendradarbiavimo šiose srityse stiprinimą, nes ES sukaupė ekspertinių žinių šios politikos 

srityje ir išvystė stiprią tvarios energetikos pramonę, ir už bendradarbiavimo regione 

plėtrą, siekiant užtikrinti didesnį valstybės įplaukų iš energijos šaltinių skaidrumą ir 

stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį; 

18. pabrėžia, kad strateginės, modernios ir sąveikios kelių ir geležinkelių infrastruktūros palei 

Šilko kelią kūrimas yra pagrindinis Kinijos, ES ir Rusijos interesas ir kad sėkminga šio 

regiono integracija pasinaudojant modernia ir patikima infrastruktūra suteiktų didelę 

galimybę ne tik užtikrinti didesnę regiono ekonominę integraciją, bet ir skatinti asmenų 

judumą ir kultūrinius mainus, o tai savo ruožtu sudarytų geresnes sąlygas pažangai 

teisinės valstybės ir demokratijos srityse; 

19. pabrėžia suderinto ir nuoseklaus ES požiūrio į regioną svarbą siekiant išvengti bet kokio 

dubliavimo ar nevienodų ir klaidinančių signalų; ragina, atsižvelgiant į paplitusį 

autoritarizmą, užtikrinti glaudesnius ES ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis ir 

paramą joms, siekiant skatinti demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principo 

laikymąsi, nes tai vystymosi pagrindas; 

20. pabrėžia kokybiško švietimo svarbą, nes tai pagrindinė priemonė kurti tvarią demokratinę 

visuomenę ir užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui; primygtinai ragina ES laikyti tai 

prioritetu, atsižvelgiant į tai, kad jaunimas sudaro didelę Vidurinės Azijos gyventojų dalį; 

21. mano, kad monokultūrų, pvz. medvilnės, vyravimas kelia problemų, ir primygtinai ragina 

ES savo plėtros programose dėmesį sutelkti į kaimo plėtrą ir tvarų ūkininkavimą; 

22. mano, kad tolesnė sektorinė parama biudžetui Kirgizijoje ir Tadžikistane turi būti teikiama 

atsižvelgiant į griežtesnius kriterijus, įskaitant tvirtą reformų darbotvarkę ir kovos su 

korupcija priemones; 

23. pabrėžia tvirtesnio bendradarbiavimo su Kazachstanu ir Turkmėnistanu potencialą, 

atsižvelgiant į ES energetinį saugumą; vis dėlto pabrėžia, kad susitarimai ir dialogai 

energetikos srityje turi apimti svarbius žmogaus teisių aspektus; ragina ES atlikti 

energetikos projektų, kuriais siekiama išplėsti pietinį dujų koridorių, visapusiškas 

galimybių studijas, įskaitant poveikio aplinkai ir socialinio poveikio vertinimus; 

24. ragina ES išplėsti savo nelaimių rizikos mažinimo programas Vidurinėje Azijoje, nes 

šiame regione nuolatos kyla gaivalinių nelaimių; 
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25. ragina ES savo regionui skirtose vystymo programose pabrėžti aplinkosauginiu požiūriu 

tvarų vystymąsi; pabrėžia, kad Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyva gali atlikti svarbų 

vaidmenį regione skatinant aplinkai nekenksmingą gamtos išteklių išgavimą ir perdirbimą, 

ir ragina ES skatinti atitiktį taisyklėms regione; taip pat atkreipia dėmesį į tvarios 

vandentvarkos keliamus iššūkius, kuriuos, tikėtina, dar labiau padidins klimato kaita; 

26. dar kartą rekomenduoja, kad sienų valdymas Vidurinės Azijos programoje ir Vidurinės 

Azijos kovos su narkotikais programa būtų vykdomos taikant priemonę, kuria prisidedama 

prie stabilumo ir taikos, o ne vystomojo bendradarbiavimo priemonę; 

27. yra susirūpinęs dėl reguliariai pasitaikančio priverstinio vaikų darbo regione; primygtinai 

ragina ES skatinti, kad visos Vidurinės Azijos valstybės laikytųsi tarptautinių 

įsipareigojimų, ypač prisiimtų pagal JT Vaiko teisių konvenciją, Tarptautinės darbo 

organizacijos (TDO) Konvenciją dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus ir TDO Konvenciją 

dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui 

panaikinti; 

28. primygtinai ragina pradėti ES iniciatyvą, kad būtų prisidedama prie DVT siekimo ir 

veiksmingai užtikrinamos žmogaus teisės, socialinių ir aplinkos standartų, dėl kurių 

susitarta tarptautiniu mastu, laikymasis ir regiono gyventojų orumas; 

29. pabrėžia, kad reikalinga ES Vidurinės Azijos strategija, kuri nėra paremta geostrateginiais 

interesais, bet skirta kurti aktyvią ir demokratinę visuomenę, kurioje profesinės sąjungos 

turi asociacijų laisvę ir veikia aktyvi pilietinė visuomenė, ir stiprinti lyčių lygybę ir galių 

suteikimą moterims, ypač kaimo vietovėse; be to, ragina užtikrinti, kad ES Vidurinės 

Azijos strategija būtų įgyvendinama ir jos stebėsena vykdoma laikantis DVT ir 

atsižvelgiant į šalių gyventojų pageidavimus. 
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