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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li l-Istrateġija għall-Asja Ċentrali tal-2007 teħtieġ li tiġi riveduta biex tindirizza 

realtajiet ġodda u impenji tal-UE favur il-valuri fundamentali; ifakkar fl-importanza tal-

prinċipju tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha 

jiżguraw li l-ebda politika tal-UE, speċjalment dawk dwar il-kummerċ u l-investiment, ma 

ddgħajjef id-drittijiet tal-bniedem tan-nies fl-Asja Ċentrali u l-ksib tal-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli (SDGs); ifakkar li r-reġjun tal-Asja Ċentrali huwa definit permezz tal-

klima, il-ġeografija, il-ħamrija niexfa u l-pożizzjoni tiegħu mingħajr kosta, kif ukoll 

permezz tal-ħakma Sovjetika u tal-ex strutturi amministrattivi tagħha, li ttrasformaw 

ruħhom fil-burokraziji oligarkiċi konnessi ma' fazzjonijiet u familji; jirrimarka li l-UE qed 

tiżvolġi rwol relattivament dgħajjef fir-reġjun tal-Asja Ċentrali u li, minkejja l-volumi 

baxxi ta' kummerċ, hija sieħeb kummerċjali importanti ta' kull pajjiż fiż-żona; 

2. Jenfasizza l-importanza tar-reġjun tal-Asja Ċentrali għall-UE f'termini ta' potenzjal 

ekonomiku, diversifikazzjoni enerġetika u interessi ġeostrateġiċi u tas-sigurtà; 

3. Josserva l-karatteristiċi komuni li jirriżultaw minn storja aktar antika, inkluża dik tar-

Rotot tal-Ħarir, il-kolonizzazzjoni mit-tribujiet Torok u l-miġja tal-Iżlam; jinnota wkoll li 

l-ħames pajjiżi fir-reġjun jinsabu fi stadji differenti tal-iżvilupp tagħhom: il-Każakistan 

qed jiżviluppa f'attur fundamentali fir-reġjun, pajjiż fejn ir-relazzjonijiet mal-UE qed 

javvanzaw sew; il-Kirgiżistan u t-Taġikistan huma ferm ifqar, iżda relattivament miftuħa, 

b'ċertu livell ta' parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili; u r-relazzjoni tal-UE mal-Użbekistan 

qed tiżviluppa wkoll, iżda t-Turkmenistan għadu l-iktar pajjiż magħluq fir-reġjun, bl-ebda 

soċjetà ċivili indipendenti effettiva; 

4. Jirrimarka l-fatt li hemm ukoll diversità konsiderevoli fir-reġjun, speċjalment fir-rigward 

tar-riżorsi naturali bħall-karburanti fossili u r-raba' u, parzjalment b'konsegwenza ta' dan, 

tal-livelli ta' żvilupp ekonomiku u uman attwali fil-pajjiżi; jisħaq fuq l-importanza li jiġu 

kkunsidrati, minn naħa, id-differenzi kulturali fi ħdan ir-reġjun u, min-naħa l-oħra, l-

interdipendenza fost il-pajjiżi; 

5. Jirrimarka li hemm rabtiet tradizzjonali ta' kooperazzjoni fost l-Istati tal-Asja Ċentrali, u 

jitlob li jissaħħu dawn in-netwerks ta' kooperazzjoni reġjonali; 

6. Jitlob li l-politiki tal-iżvilupp tal-UE jiġu kkoordinati mal-attivitajiet tal-Istati Membri fir-

reġjun; jappella għall-kooperazzjoni mill-qrib fir-rigward tal-politika tal-iżvilupp mal-

Istati Uniti fi ħdan il-qafas tas-sħubija tagħna għal żvilupp sostenibbli; jappella wkoll għal 

kooperazzjoni maċ-Ċina u mar-Russja fl-iżvilupp tar-reġjun tal-Asja Ċentrali; 

7. Jitlob li jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib tal-UE ma' fondi u aġenziji tan-NU u mal-

Bank Dinji; 

8. Jinnota d-dgħufijiet fis-sistemi politiċi tal-pajjiżi tal-Asja Ċentrali u n-nuqqas ta' 

parteċipazzjoni popolari fil-politika; jiġbed l-attenzjoni dwar l-inugwaljanzi li dejjem qed 

jikbru fost il-popli tagħhom, minkejja r-riżervi enormi ta' riżorsi naturali; jirrimarka li l-
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gwerra ċivili fit-Taġikistan fid-disgħinijiet, l-impenn insuffiċjenti għall-iżvilupp tal-

bniedem u l-fatt li ftit huma lesti jimpenjaw ruħhom f'kooperazzjoni reġjonali naqqsu – u 

f'xi każijiet saħansitra reġġgħu lura – it-trasformazzjoni ekonomika u soċjali; josserva d-

dipendenza problematika tat-Taġikistan, il-Kirgiżistan u, sa ċertu punt, tal-Użbekistan fuq 

rimessi minn ħaddiema migranti fir-Russja, il-Każakistan u l-Ewropa; jinnota wkoll li qed 

tikber b'rata mgħaġġla d-dipendenza ekonomika fuq iċ-Ċina u l-ekonomiji emerġenti l-

oħrajn; 

9. Jisħaq li l-pajjiżi tal-Asja Ċentrali qed iħabbtu wiċċhom ma' xokkijiet esterni bħalma 

huma t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku fir-Russja u fiċ-Ċina, it-tensjonijiet ġeopolitiċi li 

għaddejjin u l-kunflitt fl-Ukrajna; jenfasizza, barra minn hekk, li t-tnaqqis fil-prezzijiet 

tal-prodotti bażiċi qed ikollu impatt fuq il-pajjiżi esportaturi taż-żejt fir-reġjun; jirrimarka 

li, f'dan il-kuntest, ir-rata ta' tkabbir tar-reġjun fis-snin sa mill-2014 hija mistennija tkun 

bejn wieħed u ieħor nofs ir-rata medja ta' tkabbir tad-deċennju preċedenti; 

10. Jisħaq li, minkejja tkabbir ekonomiku mgħaġġel f'dawn l-aħħar snin, ir-reġjun jiffaċċja 

rati għolja ta' faqar, inugwaljanza għolja fir-rigward tal-introjtu u tnaqqis tat-tul tal-ħajja, 

speċjalment f'żoni rurali, fejn tgħix bejn 80 u 90 % tal-popolazzjoni; jisħaq li l-proċess ta' 

privatizzazzjoni matul it-tranżizzjoni ekonomika, fil-biċċa l-kbira, ittraskura lir-reġjuni 

muntanjużi; jenfasizza li n-nisa f'dawk ir-reġjuni huma partikolarment milquta, peress li 

bosta rġiel jemigraw lejn l-ibliet biex ifittxu impjieg u għaldaqstant iħallu warajhom lin-

nisa bil-piż kollu tax-xogħol tal-irziezet u tal-familja; 

11. Jenfasizza li huwa indispensabbli, għal żvilupp ekonomiku sostenibbli fir-reġjun, li l-

integrazzjoni reġjonali tiġi approfondita, jiżdied il-kummerċ intrareġjonali, ikun hemm 

enfasi fuq netwerks tat-trasport u s-servizzi loġistiċi, u titjieb il-klima tan-negozju u l-

qafas leġiżlattiv u regolatorju, speċjalment għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju; 

12. Jenfasizza l-importanza li l-UE taħtaf l-opportunità ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp sabiex 

tippromwovi r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tikseb l-SDGs, ħalli jiżdiedu l-livelli ta' 

kummerċ u investiment fil-pajjiżi kollha fir-reġjun u jissaħħu r-rwol u l-involviment tas-

sħab soċjali fis-soċjetà ċivili; 

13. Jenfasizza li l-Asja Ċentrali hija reġjun espost għal varjetà ta' perikli naturali, u li, billi 

hija waħda mill-aktar żoni sismiċi attivi, it-terremoti jibqgħu t-theddida predominanti, 

filwaqt li t-tibdil fil-klima jirrappreżenta sfida ekoloġika; jenfasizza l-ħtieġa li l-

popolazzjonijiet tar-reġjun jitħarrġu u jitħejjew sabiex jiġġestixxu emerġenzi relatati ma' 

diżastri kkawżati mit-tibdil fil-klima, li qed joħloq theddid serju, filwaqt li avvenimenti 

sismiċi kbar jistgħu jseħħu wkoll fix-Xlokk tal-Asja Ċentrali; jenfasizza li t-tibdil fil-

klima qed joħloq theddid serju li jista' jżid l-inugwaljanzi u jġiegħel lin-nies jemigraw; 

14. Jirrikonoxxi l-bosta diffikultajiet fir-reġjun ikkawżati mhux l-inqas minħabba r-rabta 

ġenerali bejn in-negozju u l-politika, il-korruzzjoni, id-determinazzjoni tal-Gvernijiet tal-

Użbekistan u tat-Turkmenistan biex jikkontrollaw b'mod strett l-attivitajiet politiċi, it-

tqassim mill-ġdid ħażin tal-ġid u tar-riżorsi, il-prestazzjoni skarsa dwar l-istandards tax-

xogħol u r-relazzjonijiet dgħajfa bejn xi pajjiżi fqar li qegħdin jostakolaw il-progress fil-

kooperazzjoni reġjonali, u jixtieq jara l-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tal-kunflitt 

lokali, b'mod partikolari bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-popolazzjoni jkollha aċċess għar-riżorsi 

tal-ilma fir-reġjun u l-aċċess universali u liberu jkun garantit għal kulħadd; huwa tal-

fehma li l-UE, fil-programmi ta' żvilupp tagħha, għandha wkoll tippromovi l-
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implimentazzjoni tal-ekonomija ċirkolari, tal-agrikoltura sostenibbli u tal-

amministrazzjoni pubblika tar-riżorsi tal-ilma; jappella li l-isforzi tal-assistenza tal-UE u l-

allokazzjoni tal-fondi jiġu adattati aħjar għal dawn il-kundizzjonijiet; 

15. Ifakkar il-bosta każijiet ta' tuberkolożi infettiva fir-reġjun tal-Asja Ċentrali; jissottolinja l-

importanza tal-kontinwità fl-introduzzjoni tat-trattament għat-tuberkulożi fil-pajjiżi 

emerġenti li m'għadhomx jirċievu għajnuna bilaterali mill-UE, fid-dawl tal-iżvilupp tar-

reżistenza għall-mediċini f'ċerti razez ta' tuberkulożi; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jniedu approċċ konġunt kkoordinat maċ-

Ċina, mar-Russja u mal-Indja għall-ġlieda kontra t-traffikar tad-drogi, bil-għan li jiġu 

identifikati l-kawżi sottostanti tiegħu, u miżuri li permezz tagħhom ikun jista' jiġi evitat; 

17. Jinnota li jeżisti potenzjal kbir biex titjieb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u jiġu żviluppati 

sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u li hemm raġunijiet qawwijin ħafna favur it-titjib tal-

kooperazzjoni f'dawn l-oqsma peress li l-UE żviluppat kompetenzi politiċi konsiderevoli u 

settur tal-enerġija sostenibbli b'saħħtu, u biex tiġi estiża l-kooperazzjoni fir-reġjun ħalli 

tkun żgurata trasparenza akbar fir-rigward tad-dħul tal-gvern mis-sorsi tal-enerġija u 

jissaħħaħ ir-rwol tas-soċjetà ċivili; 

18. Jirrimarka li l-bini ta' infrastruttura ferrovjarja u stradali strateġika, moderna u 

interoperabbli matul ir-Rotta tal-Ħarir huwa interess ewlieni għaċ-Ċina, l-UE u r-Russja, u 

li l-integrazzjoni b'suċċess ta' dan ir-reġjun permezz ta' infrastruttura moderna u affidabbli 

għandha toffri opportunità ewlenija mhux biss għal integrazzjoni ekonomika reġjonali 

ikbar iżda anke biex tiġi promossa l-mobilità tal-persuni u l-iskambju multikulturali, li 

min-naħa tagħhom iwasslu għal ambjent aħjar għall-progress fl-istat tad-dritt u d-

demokrazija; 

19. Jenfasizza l-importanza ta' approċċ koerenti u konsistenti tal-UE fil-konfront tar-reġjun 

sabiex tevita kwalunkwe rduppjar jew li jintbagħtu messaġġi kontradittorji u li joħolqu 

konfużjoni; jappella, f'kuntest ta' awtoritariżmu mifrux, li jiżdiedu l-kuntatti tal-UE mal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u jiżdied l-appoġġ għalihom, sabiex jiġu promossi d-

demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt bħala bażi għall-iżvilupp; 

20. Jenfasizza l-importanza ta' edukazzjoni ta' kwalità bħala mezz bażiku ta' bini ta' soċjetajiet 

demokratiċi u l-prevenzjoni tal-estremiżmu vjolenti; iħeġġeġ lill-UE tqis din il-kwistjoni 

bħala prijorità minħabba l-preżenza qawwija taż-żgħażagħ fl-Asja Ċentrali; 

21. Iqis bħala problematika ħafna l-prevalenza qawwija tal-monokulturi, bħat-tkabbir tal-

qoton, u jħeġġeġ lill-UE tiffoka fuq l-iżvilupp rurali u l-biedja sostenibbli fil-programmi 

ta' żvilupp tagħha; 

22. Iqis li l-appoġġ baġitarju settorjali kontinwu fil-Kirgiżistan u fit-Taġikistan jeħtieġ ikun 

akkumpanjat minn kriterji aktar stretti, inkluża aġenda ta' riforma b'saħħitha u miżuri 

kontra l-korruzzjoni; 

23. Jissottolinja l-potenzjal ta' aktar kooperazzjoni mal-Każakistan u mat-Turkmenistan fir-

rigward tas-sigurtà tal-enerġija tal-UE; jenfasizza, madankollu, li l-ftehimiet dwar l-

enerġija u d-djalogi jridu jinkludu elementi b'saħħithom dwar id-drittijiet tal-bniedem; 

jistieden lill-UE twettaq studji kompluti ta' fattibilità ta' proġetti tal-enerġija bl-għan li 
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jespandu l-Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar, inklużi valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali u 

soċjali; 

24. Jitlob lill-UE testendi l-programmi għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' Diżastri tagħha fl-Asja 

Ċentrali, reġjun regolarment milqut minn diżastri naturali; 

25. Jitlob lill-UE, sabiex fil-programmi ta' żvilupp tagħha għar-reġjun, tenfasizza l-iżvilupp 

ambjentalment sostenibbli; jissottolinja r-rwol importanti li l-Inizjattiva għat-Trasparenza 

tal-Industriji Estrattivi (EITI) tista' tiżvolġi fir-reġjun fil-promozzjoni tal-estrazzjoni u l-

ipproċessar ambjentalment sodi tar-riżorsi naturali, u jistieden lill-UE tippromwovi l-

konformità fi ħdan ir-reġjun; jissottolinja wkoll l-isfidi li jirriżultaw mill-ġestjoni 

sostenibbli tal-ilma, li x'aktarx se jiggravaw minħabba t-tibdil fil-klima; 

26. Jirrakkomanda, għal darb'oħra, li l-programm għall-Ġestjoni tal-Fruntieri fl-Asja Ċentrali 

u l-programm ta' Azzjoni kontra d-Droga għall-Asja Ċentrali jinġiebu fl-ambitu tal-

Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabilità u l-Paċi minflok l-Istrument ta' Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp; 

27. Jinsab imħasseb dwar l-okkorrenzi regolari tat-tħaddim furzat tat-tfal fir-reġjun; iħeġġeġ 

lill-UE tippromwovi l-konformità mill-istati kollha tal-Asja Ċentrali mal-impenji 

internazzjonali, b'mod partikolari dawk li ttieħdu fl-ambitu tal-Konvenzjoni tan-NU dwar 

id-Drittijiet tat-Tfal, il-Konvenzjoni dwar l-Età Minima tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u tal-Konvenzjoni tal-ILO dwar l-Agħar Forom tax-

Xogħol tat-Tfal; 

28. Iħeġġeġ it-tnedija ta' inizjattiva tal-UE biex tappoġġa l-ksib tal-SDGs u tiżgura b'mod 

effikaċi d-drittijiet tal-bniedem, l-istandards soċjali u ambjentali li hemm qbil fuqhom fil-

livell internazzjonali u d-dinjità tal-popli fir-reġjun; 

29. Jissottolinja l-ħtieġa ta' strateġija UE-Asja Ċentrali li ma tkunx ibbażata fuq interessi 

ġeostrateġiċi iżda tkun imfassla biex tiżviluppa soċjetà parteċipattiva u demokratika 

kkaratterizzata mil-libertà ta' assoċjazzjoni għat-trade unions u minn soċjetà ċivili attiva, u 

biex issaħħaħ l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-emanċipazzjoni tan-nisa, speċjalment f'żoni 

rurali; jappella, barra minn hekk, li l-istrateġija UE-Asja Ċentrali tiġi implimentata u 

sorveljata skont l-SDGs u b'konformità max-xewqat tal-popolazzjonijiet tal-pajjiżi. 
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