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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat de Centraal-Aziatische strategie van 2007 moet worden herzien om in te 

spelen op de nieuwe realiteit en de verknochtheid van de EU aan de fundamentele 

waarden; herinnert aan het belang van het beginsel van samenhang in het 

ontwikkelingsbeleid; doet een beroep op de EU en haar lidstaten om ervoor te zorgen dat 

geen enkele van de EU-beleidsmaatregelen, met name het handels- en investeringsbeleid, 

de mensenrechten van de bevolking in Centraal-Azië en de verwezenlijking van de 

duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) ondermijnt; herinnert eraan dat de 

Centraal-Aziatische regio gedefinieerd is door zijn klimaat, zijn geografie, droge bodems 

en het ontbreken van een zeekust, alsook door de Sovjetoverheersing en de overgang van 

de oude administratieve structuren naar oligarchische bureaucratieën die banden hebben 

met clans en families; herinnert eraan dat de EU in de Centraal-Aziatische regio een 

betrekkelijk zwakke rol speelt maar dat zij ondanks de lage handelsintensiteit een 

belangrijke handelspartner is voor elk van de landen in de regio; 

2. onderstreept het belang van de Centraal-Aziatische regio voor de EU in het licht van 

economisch potentieel, diversificatie van de energievoorziening en geostrategische en 

veiligheidsbelangen; 

3. wijst op de gemeenschappelijke kenmerken die voortvloeien uit een verder verleden, 

onder meer de zijderoute, de kolonisering door Turkse stammen en de islamisering; 

constateert bovendien dat de vijf landen van de regio zich in uiteenlopende stadia van 

ontwikkeling bevinden: Kazachstan neemt een steeds belangrijkere positie in de regio in 

en zijn betrekkingen met de EU ontwikkelen zich gestaag; Kirgizië en Tadzjikistan zijn 

veel armere, maar wel betrekkelijk open landen, waar het maatschappelijk middenveld een 

kleine rol speelt; ook de betrekkingen van de EU met Oezbekistan worden aangehaald, 

terwijl Turkmenistan het meest gesloten land blijft, waar een onafhankelijk 

maatschappelijk middenveld als zodanig ontbreekt; 

4. wijst erop dat er in de regio ook een aanzienlijke diversiteit is, niet in het minst op het 

gebied van natuurlijke rijkdommen zoals fossiele brandstoffen en landbouwareaal, en - 

gedeeltelijk als gevolg hiervan - in het huidige niveau van de menselijke en economische 

ontwikkeling van deze landen; onderstreept dat rekening moet worden gehouden enerzijds 

met de culturele verschillen binnen de regio en anderzijds met de onderlinge 

afhankelijkheid tussen de landen; 

5. wijst erop dat er traditionele samenwerkingsbanden bestaan tussen de Centraal-Aziatische 

staten en dringt aan op de versterking van deze netwerken van regionale samenwerking; 

6. dringt aan op de coördinatie van het ontwikkelingsbeleid van de EU met de activiteiten 

van de lidstaten in de regio; dringt aan op nauwe samenwerking met de Verenigde Staten 

inzake het ontwikkelingsbeleid in het kader van ons partnerschap voor duurzame 

ontwikkeling; roept tevens op tot samenwerking met China en Rusland bij de 

ontwikkeling van de Centraal-Aziatische regio; 
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7. dringt aan op nauwe samenwerking van de EU met de fondsen en agentschappen van de 

VN en met de Wereldbank; 

8. neemt nota van de tekortkomingen van de politieke systemen van de Centraal-Aziatische 

landen en van de gebrekkige participatie van de bevolking in de politiek; vestigt de 

aandacht op de toenemende ongelijkheid binnen de bevolking van deze landen, ondanks 

de enorme voorraden aan natuurlijke hulpbronnen; merkt op dat de burgeroorlog in 

Tadzjikistan in de jaren '90, de onvoldoende inzet voor menselijke ontwikkeling en de 

geringe bereidheid om deel te nemen aan regionale samenwerking, de economische en 

sociale transformatie hebben vertraagd of in sommige gevallen zelfs hebben omgebogen; 

wijst erop dat Tadzjikistan, Kirgizië en in mindere mate Oezbekistan op problematische 

wijze afhankelijk zijn van geldovermakingen van migrerende werknemers in Rusland, 

Kazachstan en Europa; wijst ook op de snel toenemende economische afhankelijkheid van 

China en andere opkomende economieën; 

9. benadrukt dat de Centraal-Aziatische landen worden geconfronteerd met externe 

schokken, zoals de vertraging van de economie in Rusland en China, aanhoudende 

geopolitieke spanningen en het conflict in Oekraïne; onderstreept voorts dat de olie-

exporterende landen in de regio worden getroffen door de dalende grondstoffenprijzen; 

merkt op dat tegen deze achtergrond het groeipercentage van de regio vanaf 2014 naar 

verwachting ongeveer de helft zal bedragen van het gemiddelde groeipercentage van het 

afgelopen decennium; 

10. onderstreept dat de regio, ondanks de snelle economische groei in de afgelopen jaren, te 

kampen heeft met hoge armoedepercentages, een grote inkomenskloof en een dalende 

levensverwachting, vooral in de plattelandsgebieden waar 80-90 % van de bevolking 

woont; onderstreept dat de berggebieden ten gevolge van het privatiseringsproces tijdens 

de economische overgang grotendeels achterop zijn geraakt; onderstreept dat in deze 

regio's vooral de vrouwen worden getroffen, aangezien vele mannen naar de steden 

migreren op zoek naar werk, zodat vrouwen de last van de boerderij en het gezin alleen 

moeten dragen; 

11. onderstreept dat het voor een duurzame economische ontwikkeling in de regio van 

fundamenteel belang is de regionale integratie en de intraregionale handel te intensiveren, 

de nadruk te leggen op vervoersnetwerken en logistieke diensten, alsmede het 

ondernemingsklimaat en het wettelijke en regelgevende kader te verbeteren, met name 

voor de kleine en middelgrote ondernemingen; 

12. onderstreept dat de EU de kans van de ontwikkelingssamenwerking moet aangrijpen om 

de eerbiediging van de mensenrechten en de verwezenlijking van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen te bevorderen ten einde het niveau van handel en 

investeringen in alle landen van de regio te verhogen en de rol en activiteit van de sociale 

partners als actoren van het maatschappelijk middenveld te versterken; 

13. beklemtoont dat Centraal-Azië een regio is die aan diverse natuurlijke risico's is 

blootgesteld en dat, aangezien het één van de seismologisch actiefste gebieden ter wereld 

is, aardbevingen het grootste risico vormen terwijl de klimaatverandering een ecologische 

uitdaging voor de regio betekent; beklemtoont dat de bevolkingen van de regio moeten 

worden opgeleid en voorbereid op het beheer van noodsituaties in verband met rampen ten 

gevolge van de klimaatverandering, die voor grote risico's zorgt, vooral in het zuidoosten 
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van Centraal-Azië, waar zich nog grote aardbevingen zouden kunnen voordoen; 

beklemtoont dat de klimaatverandering voor grote bedreigingen zorgt die mogelijk de 

ongelijkheden doen toenemen en mensen dwingen te migreren; 

14. erkent dat de regio met talrijke problemen te kampen heeft, niet in het minst als gevolg 

van de wijdverbreide verstrengeling van het bedrijfsleven en de politiek, corruptie, de 

vastberadenheid van de Oezbeekse en de Turkmeense regeringen om strikte controle uit te 

oefenen op politieke activiteiten, de slechte verdeling van de welvaart en de rijkdommen, 

de gebrekkige naleving van de arbeidsnormen en de moeizame betrekkingen tussen een 

aantal landen, die verdere regionale samenwerking belemmeren, en pleit voor de 

ontwikkeling van lokale mechanismen voor conflictoplossing, met name om ervoor te 

zorgen dat de bevolking toegang heeft tot de waterreserves in de regio en universele en 

vrije toegang voor allen te waarborgen; is van mening dat de EU in haar 

ontwikkelingsprogramma's ook de toepassing van de circulaire economie, duurzame 

landbouw en waterbeheer door de overheid moet bevorderen; vraagt dat de 

hulpverleningswerkzaamheden van de EU en de toewijzing van middelen beter worden 

aangepast aan deze omstandigheden; 

15. wijst andermaal op de talrijke gevallen van besmettelijke tuberculose in de Centraal-

Aziatische regio; onderstreept het belang van continuïteit in de verspreiding van 

tuberculosebehandeling in de opkomende landen die niet langer bilaterale steun van de 

EU krijgen, in het licht van de ontwikkeling van geneesmiddelenresistentie in bepaalde 

tuberculosestammen; 

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten de strijd aan te binden met de drugshandel, in 

samenwerking en coördinatie met China, Rusland en India, ten einde na te gaan wat de 

achterliggende oorzaken zijn en met welke maatregelen deze handel kan worden 

voorkomen; 

17. stelt vast dat er belangrijke mogelijkheden bestaan om het energierendement en de 

ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te verbeteren; constateert dat er redenen 

te over zijn voor meer samenwerking op deze gebieden, aangezien de EU aanzienlijke 

beleidsexpertise en een sterke sector "duurzame energie" heeft ontwikkeld, en voor 

ruimere samenwerking in de regio met het oog op meer transparantie in de inkomsten van 

staten uit energie en een versterking van de rol van het maatschappelijk middenveld; 

18. herinnert eraan dat het zowel voor China als voor de EU en Rusland van fundamenteel 

belang is om langs de oude zijderoute een strategische, moderne en interoperabele weg- 

en spoorinfrastructuur in het leven te roepen; wijst erop dat de succesvolle integratie van 

deze regio via moderne en betrouwbare infrastructuur een prachtige gelegenheid zou 

bieden niet alleen voor meer regionale economische integratie maar ook voor de mobiliteit 

van mensen en de multiculturele uitwisseling, wat dan weer ten goede zou komen aan de 

voortgang van de rechtsstaat en de democratie; 

19. onderstreept dat de EU de regio op een samenhangende en consequente wijze moet 

benaderen om te vermijden dat er overlappingen zijn in het beleid of dat er gemengde en 

verwarrende signalen worden afgegeven; dringt er, in een context van wijdverbreid 

autoritair bestuur, op aan dat de EU meer contacten onderhoudt met en meer steun 

verleent aan maatschappelijke organisaties ter bevordering van de democratie, de 

mensenrechten en de rechtsstaat als basis voor ontwikkeling; 
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20. onderstreept het belang van goed onderwijs als een basisinstrument om duurzame 

democratische samenlevingen op te bouwen en extremistisch geweld te voorkomen; dringt 

er bij de EU op aan dit als een prioriteit te beschouwen gezien de zeer jonge bevolking in 

Centraal-Azië; 

21. is van oordeel dat de wijdverbreide monoculturen, zoals de katoenteelt, een groot 

probleem vormen en dringt er bij de EU op aan in haar ontwikkelingsprogramma's het 

accent te leggen op plattelandsontwikkeling en duurzame landbouw; 

22. is van oordeel dat de voortgezette sectorale begrotingssteun aan Kirgizië en Tadzjikistan 

vergezeld moet gaan van stringentere criteria, met inbegrip van een sterke 

hervormingsagenda en maatregelen tegen de corruptie; 

23. onderstreept het potentieel van meer samenwerking met Kazachstan en Turkmenistan met 

het oog op de energiezekerheid van de EU; onderstreept echter dat overeenkomsten en 

dialogen inzake energie sterke onderdelen ten aanzien van de mensenrechten moeten 

omvatten; vraagt de EU dat zij volledige haalbaarheidsstudies uitvoert van 

energieprojecten die tot doel hebben de zuidelijke gascorridor uit te breiden, met inbegrip 

van ecologische en sociale effectrapportages; 

24. verzoekt de EU om haar programma's inzake rampenrisicobeperking in Centraal-Azië uit 

te breiden, aangezien het een regio betreft die regelmatig door natuurrampen worden 

geteisterd; 

25. verzoekt de EU om in haar ontwikkelingsprogramma's voor de regio de nadruk te leggen 

op ecologisch duurzame ontwikkeling; onderstreept de belangrijke rol die het initiatief 

inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI) in de regio kan vervullen door de 

bevordering van milieuvriendelijke en gedegen winning en verwerking van de natuurlijke 

hulpbronnen, en verzoekt de EU de naleving hiervan in de regio te bevorderen; 

onderstreept tevens de uitdagingen in verband met duurzaam waterbeheer, die groter 

dreigen te worden ten gevolge van de klimaatverandering; 

26. beveelt andermaal aan het grensbeheer in Centraal-Azië en de programma's van het 

drugsactieplan voor Centraal-Azië veeleer onder te brengen bij het instrument voor 

bijdrage aan stabiliteit en vrede dan bij het instrument voor ontwikkelingssamenwerking; 

27. is verontrust over het feit dat zich in de regio regelmatig gevallen van gedwongen 

kinderarbeid voordoen; dringt er bij de EU op aan te bevorderen dat de Centraal-

Aziatische landen hun internationale verplichtingen nakomen, meer in het bijzonder de 

verplichtingen die zij zijn aangegaan in het kader van het VN-Verdrag betreffende de 

rechten van het kind, het IAO-Verdrag betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot 

het arbeidsproces en het IAO-Verdrag betreffende de ergste vormen van kinderarbeid; 

28. dringt erop aan een EU-initiatief te lanceren om in de regio de verwezenlijking van SDG's 

te ondersteunen en daadwerkelijk te zorgen voor de naleving van de mensenrechten, de 

internationaal overeengekomen sociale en milieunormen en de menselijke waardigheid; 

29. onderstreept dat er behoefte is aan een EU-strategie voor Centraal-Azië die niet is 

gebaseerd op geostrategische belangen, maar die gericht is op de ontwikkeling van een 

participatieve en democratische samenleving, die gekenmerkt wordt door vrijheid van 
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vereniging voor vakbonden en een actief maatschappelijk middenveld en op de 

bevordering van de gelijkheid tussen man en vrouw en de ontvoogding van vrouwen, met 

name in de plattelandsgebieden; dringt er voorts op aan dat de EU-strategie voor Centraal-

Azië wordt uitgevoerd en gecontroleerd overeenkomstig de SDG's en volgens de wil van 

de bevolking van deze landen. 
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