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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że strategia wobec Azji Środkowej z 2007 r. musi zostać poddana przeglądowi 

w celu dostosowania jej do nowej rzeczywistości i zobowiązań UE na rzecz 

podstawowych wartości; przypomina znaczenie zasady spójności polityki na rzecz 

rozwoju; wzywa UE i jej państwa członkowskie do dopilnowania, aby żadna z unijnych 

strategii politycznych, zwłaszcza polityka w dziedzinie handlu i inwestycji, nie naruszała 

praw człowieka mieszkańców Azji Środkowej oraz nie utrudniała osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju; przypomina, że region Azji Środkowej głęboko ukształtowały 

czynniki takie jak klimat, warunki geograficzne, jałowość gleb oraz położenie 

śródlądowe, a także dominacja sowiecka i jej dawne struktury administracyjne, które 

przekształciły się w oligarchiczne biurokracje powiązane z klanami lub rodzinami; 

przypomina, że UE odgrywa stosunkowo niewielką rolę w regionie Azji Środkowej oraz 

że pomimo niskiego poziomu wymiany handlowej UE jest ważnym partnerem 

handlowym każdego kraju tego regionu; 

2. podkreśla znaczenie regionu Azji Środkowej dla UE ze względu na jego potencjał 

gospodarczy, dywersyfikację dostaw energii, a także interesy geostrategiczne i dotyczące 

bezpieczeństwa; 

3. zwraca uwagę na cechy wspólne tego regionu związane z bardziej odległą historią, w tym 

historią jedwabnego szlaku, kolonizacji przez plemiona tureckie oraz pojawienia się 

islamu; zauważa ponadto, że pięć krajów tego regionu osiągnęło różne etapy rozwoju: 

Kazachstan powoli staje się głównym graczem w regionie, z którym UE stale rozwija 

kontakty; Kirgistan i Tadżykistan, choć o wiele uboższe, są stosunkowo otwarte i 

odnotowuje się w tych krajach pewien stopień uczestnictwa społeczeństwa 

obywatelskiego; UE rozwija również kontakty z Uzbekistanem, lecz Turkmenistan 

pozostaje najbardziej zamkniętym krajem w regionie i brakuje w nim faktycznie 

niezależnego społeczeństwa obywatelskiego; 

4. zauważa, że w regionie tym istnieją również znaczne różnice, w szczególności jeśli chodzi 

o dostępne zasoby naturalne, takie jak paliwa kopalne i grunty orne, oraz – po części 

wskutek tego – jeśli chodzi o obecne poziomy rozwoju społecznego i gospodarczego w 

tych krajach; podkreśla, jak ważne jest uwzględnienie z jednej strony różnic kulturowych 

w regionie, a z drugiej strony współzależności między krajami; 

5. zwraca uwagę na występowanie tradycyjnych powiązań w zakresie współpracy między 

państwami Azji Środkowej i apeluje o wzmocnienie tych sieci współpracy regionalnej; 

6. apeluje o skoordynowanie w tym regionie polityki rozwojowej UE z działaniami państw 

członkowskich; apeluje o ścisłą współpracę w zakresie polityki rozwojowej ze Stanami 

Zjednoczonymi w ramach naszego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

apeluje o współpracę także z Chinami i Rosją na rzecz rozwoju regionu Azji Środkowej; 

7. apeluje o ścisłą współpracę UE z funduszami i agencjami ONZ, a także z Bankiem 
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Światowym; 

8. zauważa słabość systemów politycznych krajów Azji Środkowej oraz brak uczestnictwa 

obywateli w życiu politycznym; zwraca uwagę na rosnące nierówności między ludnością 

pomimo istniejących ogromnych rezerw zasobów naturalnych; zwraca uwagę, że wojna 

cywilna w Tadżykistanie w latach 90. ubiegłego wieku, niewystarczające zaangażowanie 

na rzecz rozwoju społecznego oraz ograniczona gotowość do podjęcia współpracy 

regionalnej spowolniły, a w niektórych przypadkach nawet cofnęły, transformację 

gospodarczą i społeczną; odnotowuje problematyczną zależność Tadżykistanu, Kirgistanu 

i w mniejszym stopniu Uzbekistanu od przekazów pieniężnych przesyłanych przez 

pracowników migrujących do Rosji, Kazachstanu i Europy; zwraca również uwagę na 

szybko rosnącą zależność gospodarczą od Chin oraz innych gospodarek wschodzących; 

9. podkreśla, że kraje Azji Środkowej borykają się ze wstrząsami zewnętrznymi, takimi jak 

spowolnienie gospodarcze w Rosji i Chinach, utrzymujące się napięcia geopolityczne czy 

konflikt na Ukrainie; zaznacza ponadto, że spadek cen surowców wpływa na te kraje 

regionu, które są eksporterami ropy naftowej; zauważa, że w związku z powyższym 

szacowana stopa wzrostu w tym regionie wyniesie w okresie od 2014 r. w przybliżeniu 

połowę średniej stopy wzrostu odnotowanej w poprzednim dziesięcioleciu; 

10. podkreśla, że pomimo szybkiego wzrostu gospodarczego w ostatnich latach w regionie 

odnotowuje się wysokie wskaźniki ubóstwa, duże nierówności w dochodach oraz coraz 

krótsze średnie trwanie życia, zwłaszcza na obszarach wiejskich, na których zamieszkuje 

80-90 % ludności; podkreśla, że proces prywatyzacji przeprowadzony podczas 

transformacji gospodarczej sprawił, że regiony górskie zostały pozostawione w tyle; 

podkreśla, że odczuwają to przede wszystkim kobiety w tych regionach, ponieważ wielu 

mężczyzn migruje do dużych miast w poszukiwaniu zatrudnienia, a kobiety zostają same 

z całym ciężarem prowadzenia gospodarstwa rolnego i domowego; 

11. podkreśla, że zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego w 

regionie ma pogłębienie integracji regionalnej i zwiększenie wymiany handlowej w 

obrębie regionu, skoncentrowanie się na sieciach transportowych i usługach 

logistycznych, a także poprawienie otoczenia biznesowego oraz ram prawno-

regulacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw; 

12. podkreśla, że ważne jest, aby UE skorzystała z okazji, jaką współpraca na rzecz rozwoju 

stwarza w zakresie promowania przestrzegania praw człowieka oraz realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju, aby podnieść poziom handlu i inwestycji we wszystkich 

krajach regionu, a także aby zwiększyć rolę i zaangażowanie partnerów społecznych jako 

podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; 

13. podkreśla, że Azja Środkowa jest regionem narażonym na występowanie różnych 

zagrożeń naturalnych oraz że region ten jest jednym z obszarów o największej aktywności 

sejsmicznej, co oznacza, że trzęsienia ziemi pozostają największym zagrożeniem, a 

zmiana klimatu stanowi dla tego regionu wyzwanie ekologiczne; podkreśla konieczność 

szkolenia i przygotowywania ludności zamieszkującej ten region do zarządzania 

sytuacjami kryzysowymi związanymi z klęskami żywiołowymi powodowanymi przez 

zmianę klimatu, która stwarza poważne zagrożenia; zaznacza, że w południowo-

wschodniej części Azji Środkowej mogłoby dojść do groźnych zdarzeń sejsmicznych; 

podkreśla, że zmiana klimatu stwarza poważne zagrożenia, które mogą zwiększyć 
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nierówności i zmusić ludzi do migracji; 

14. uznaje liczne trudności w regionie powodowane zwłaszcza wszechobecnymi 

powiązaniami między biznesem i polityką, korupcją, determinacją rządu Uzbekistanu i 

Turkmenistanu, by dokładnie kontrolować działalność polityczną, słabą redystrybucją 

bogactwa i zasobów, słabymi wynikami w zakresie norm pracy, a także słabo 

rozwiniętymi stosunkami między niektórymi krajami, co hamuje postępy we współpracy 

regionalnej; oczekuje opracowania lokalnych mechanizmów rozwiązywania konfliktów, 

zwłaszcza w celu zapewnienia ludności dostępu do zasobów wodnych w regionie i 

zagwarantowania wszystkim powszechnego i darmowego dostępu do nich; jest zdania, że 

UE musi także promować w swoich programach rozwojowych wdrażanie gospodarki o 

obiegu zamkniętym, zrównoważone rolnictwo oraz publiczną gospodarkę wodną; apeluje 

o lepsze dostosowanie unijnych działań pomocowych i przyznawania finansowania do 

tych warunków; 

15. przypomina o licznych przypadkach gruźlicy, będącej chorobą zakaźną, w regionie Azji 

Środkowej; podkreśla znaczenie kontynuowania dystrybucji leków przeciwgruźliczych w 

krajach wschodzących, które nie korzystają już z pomocy dwustronnej UE, w związku z 

rozwijaniem się oporności na leki wśród niektórych szczepów prątków gruźlicy; 

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia walki z handlem narkotykami, przy 

współpracy i koordynacji z Chinami, Rosją i Indiami, w celu określenia przyczyn 

powodujących jego rozwój oraz odpowiednich środków umożliwiających zapobieganie 

mu; 

17. zauważa, że istnieją duże możliwości poprawy efektywności energetycznej i rozwoju 

odnawialnych źródeł energii oraz że bardzo wiele argumentów przemawia za 

pogłębieniem współpracy w tych dziedzinach, gdyż UE zgromadziła znaczną wiedzę w 

dziedzinie polityki i rozwinęła silny, zrównoważony przemysł energetyczny, a także za 

poszerzeniem współpracy w regionie, aby zapewnić większą przejrzystość dochodów 

rządów ze źródeł energii, a także umocnić rolę społeczeństwa obywatelskiego; 

18. przypomina, że budowa strategicznej, nowoczesnej i interoperacyjnej infrastruktury 

drogowej i kolejowej wzdłuż Jedwabnego Szlaku leży w interesie Chin, UE i Rosji oraz 

że pomyślne włączenie tego regionu za pomocą nowoczesnej i niezawodnej infrastruktury 

zapewniłoby możliwość nie tylko większej gospodarczej integracji regionalnej, lecz także 

promowania mobilności obywateli i wymiany wielokulturowej, stwarzając tym samym 

lepsze warunki dla wzmocnienia praworządności i demokracji; 

19. podkreśla znaczenie spójnego i konsekwentnego podejścia UE do regionu w celu unikania 

wszelkiego powielania działań oraz wysyłania sprzecznych i mylących sygnałów; w 

kontekście szeroko rozpowszechnionego autorytaryzmu apeluje o bardziej intensywne 

kontakty UE z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i o większe ich wspieranie w 

celu propagowania demokracji, praw człowieka i praworządności jako podstawy rozwoju; 

20. podkreśla znaczenie wysokiej jakości kształcenia jako podstawowego sposobu budowania 

trwałych społeczeństw demokratycznych i zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi; 

wzywa UE do priorytetowego potraktowania tej kwestii ze względu na dużą liczbę 

młodzieży zamieszkującą Azję Środkową; 



 

PE569.799v02-00 6/8 AD\1079448PL.doc 

PL 

21. uważa, że zdecydowana przewaga upraw monokulturowych, takich jak uprawy bawełny, 

jest wysoce problematyczna, i wzywa UE do skoncentrowania się w swoich programach 

rozwojowych na rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonej gospodarce rolnej; 

22. uważa, że stałemu sektorowemu wsparciu budżetowemu w Kirgistanie i Tadżykistanie 

muszą towarzyszyć bardziej rygorystyczne kryteria obejmujące zdecydowany program 

reform i środki z zakresu przeciwdziałania korupcji; 

23. podkreśla potencjał ściślejszej współpracy z Kazachstanem i Turkmenistanem w 

dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego UE; podkreśla jednak, że umowy i dialogi 

dotyczące energii muszą uwzględniać ambitne kwestie dotyczące praw człowieka; wzywa 

UE do przeprowadzenia pełnych analiz wykonalności dotyczących projektów 

energetycznych mających służyć rozbudowie południowego korytarza gazowego, w tym 

oceny skutków społecznych i oceny oddziaływania na środowisko; 

24. wzywa UE do rozszerzenia unijnych programów zmniejszania ryzyka związanego z 

klęskami żywiołowymi na region Azji Środkowej, który jest regularnie nawiedzany przez 

klęski żywiołowe; 

25. wzywa UE do podkreślania w swoich programach rozwojowych dotyczących tego 

regionu znaczenia rozwoju zrównoważonego pod względem środowiskowym; podkreśla 

istotną rolę, jaką w regionie może odegrać Inicjatywa przejrzystości w branżach 

wydobywczych (EITI) w zakresie propagowania racjonalnego ekologicznie wydobywania 

i przetwarzania zasobów naturalnych, oraz zachęca UE do propagowania w całym 

regionie postępowania zgodnego z tą inicjatywą; podkreśla także wyzwania związane ze 

zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi, które spotęgować może zmiana 

klimatu; 

26. ponownie zaleca, aby Program zarządzania granicami w Azji Środkowej i Program 

antynarkotykowy dla Azji Środkowej zostały włączone do Instrumentu na rzecz 

przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, a nie do Instrumentu Finansowania Współpracy 

na rzecz Rozwoju; 

27. wyraża zaniepokojenie regularnie odnotowywanymi w tym regionie przypadkami 

przymusowej pracy dzieci; wzywa UE do propagowania przestrzegania przez wszystkie 

państwa Azji Środkowej międzynarodowych zobowiązań, szczególnie tych wynikających 

z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia 

oraz Konwencji MOP dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz 

eliminowania najgorszych form pracy dzieci; 

28. wzywa do uruchomienia inicjatywy UE mającej na celu wspieranie realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju i skuteczne zapewnienie w tym regionie przestrzegania praw 

człowieka i przyjętych na szczeblu międzynarodowym norm społecznych oraz norm 

dotyczących ochrony środowiska, a także poszanowania godności ludzkiej; 

29. podkreśla, że strategia UE wobec Azji Środkowej nie powinna opierać się na interesach 

geostrategicznych, ale mieć na celu rozwijanie integracyjnego i demokratycznego 

społeczeństwa charakteryzującego się swobodą zrzeszania się dla związków zawodowych 

i aktywnym społeczeństwem obywatelskim, a także promowanie równouprawnienia płci i 
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wzmacniania pozycji kobiet, zwłaszcza na obszarach wiejskich; apeluje ponadto, aby 

strategia UE wobec Azji Środkowej była wdrażana i monitorowana zgodnie z celami 

zrównoważonego rozwoju oraz z uwzględnieniem woli wyrażonej przez ludność tych 

krajów. 
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