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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază faptul că strategia privind Asia Centrală din 2007 trebuie să fie reexaminată 

pentru a fi adaptată noilor realități și angajamentelor UE față de valorile fundamentale; 

reamintește importanța pentru dezvoltare a principiului coerenței politicilor; solicită UE și 

statelor sale membre să se asigure că niciuna dintre politicile UE, îndeosebi politicile 

privind comerțul și investițiile, nu subminează drepturile omului ale popoarelor din Asia 

Centrală și nici realizarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă (ODS); reamintește că pe 

regiunea Asiei Centrale și-au pus amprenta clima, geografia, gradul de ariditate al 

terenurilor, precum și lipsa de ieșire la mare, în afară de dominația sovietică și de vechile 

sale structuri administrative transformate în birocrații oligarhice, bazate pe legături de clan 

sau de familie; reamintește că UE joacă un rol comparativ neimportant în regiunea Asiei 

Centrale și că, în ciuda nivelurilor scăzute ale schimburilor comerciale, este un partener 

comercial important al fiecăreia dintre țările din zonă; 

2. subliniază importanța regiunea Asiei Centrale pentru UE din perspectiva potențialului său 

economic, diversificarea energetică, precum și în ceea ce privește interesele geostrategice 

și de securitate; 

3. ia act de caracteristicile comune ce-și au rădăcinile în istoria mai veche, inclusiv cea a 

Drumului mătăsii, a colonizării de către triburile turcice și a primirii Islamului; în plus, 

cele cinci țări din regiune au atins diferite stadii de dezvoltare; Kazahstanul se afirmă ca 

un actor de primă importanță în regiune, iar relațiile sale cu UE progresează în mod 

constant; Kârgâzstanul și Tadjikistanul sunt mult mai sărace, dar relativ deschise, iar 

societatea civilă este activă într-o anumită măsură; se dezvoltă, de asemenea, relația UE cu 

Uzbekistanul, în timp ce Turkmenistanul rămâne țara cea mai închisă din regiune, fără o 

societate civilă independentă reală; 

4. atrage atenția asupra faptului că există, de asemenea, o diversitate considerabilă în 

regiune, nu în ultimul rând în ceea ce privește resursele naturale disponibile, cum ar fi 

combustibilii fosili și terenurile arabile și, în parte ca o consecință a acestui lucru, în 

nivelurile actuale de dezvoltare umană și economică ale țărilor; subliniază importanța 

luării în considerare, pe de o parte, a diferențelor culturale în cadrul regiunii și, pe de altă 

parte, interdependența dintre țări; 

5. atrage atenția asupra faptului că există legături tradiționale de cooperare între statele din 

Asia Centrală și solicită întărirea acestor rețele de cooperare regională; 

6. solicită coordonarea politicilor de dezvoltare ale UE cu activitățile statelor membre în 

regiune; solicită o cooperare strânsă în ceea ce privește politica de dezvoltare cu Statele 

Unite în cadrul parteneriatului nostru de dezvoltare sustenabilă; solicită, de asemenea, 

cooperarea cu China și Rusia pentru dezvoltarea regiunii Asiei Centrale; 

7. solicită o cooperare strânsă a UE cu fondurile și agențiile ONU, precum și cu Banca 

Mondială; 
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8. ia act de punctele slabe ale sistemelor politice al țărilor din Asia Centrală și de lipsa de 

participare a cetățenilor la viața politică; atrage atenția asupra inegalităților crescânde din 

rândul populațiilor respective, în ciuda uriașelor rezerve de resurse naturale; ia act de 

faptul că războiul civil din Tadjikistan din anii1990, angajamentul insuficient față de 

dezvoltarea umană și gradul scăzut de pregătire în a se angaja într-o cooperare regională 

au încetinit, iar în unele cazuri chiar au inversat, transformarea economică și socială; 

subliniază dependența problematică a Tadjikistanului, Kârgâzstanului și, într-o mai mică 

măsură, a Uzbekistanului de sumele de bani trimise de lucrătorii migranți din Rusia, 

Kazahstan și Europa; ia act, de asemenea, de creșterea rapidă a dependenței economice de 

China și de alte economii emergente; 

9. subliniază că țările din Asia Centrală se confruntă cu șocuri externe, cum ar fi încetinirea 

economică din Rusia și China, tensiunile geopolitice în curs și conflictul din Ucraina; 

evidențiază, de asemenea, faptul că scăderea prețurilor materiilor prime afectează țările 

exportatoare de petrol din regiune; ia act de faptul că, în acest context, rata de creștere a 

regiunii în perioada de după 2014 se preconizează a fi aproximativ jumătate din rata 

medie de creștere din deceniul precedent; 

10. subliniază faptul că, în pofida creșterii economice rapide din ultimii ani, regiunea se 

confruntă cu rate ridicate de sărăcie, de inegalitate a veniturilor și cu scăderea speranței de 

viață mai ales în zonele rurale, unde trăiește 80-90 % din populație; subliniază că procesul 

de privatizare în timpul tranziției economice a ocolit într-o mare măsură regiunile 

muntoase; subliniază că femeile din acele regiuni sunt deosebit de afectate, deoarece mulți 

bărbați migrează la orașe în căutare de locuri de muncă, lăsând femeilor întreaga sarcină a 

activităților agricole și familiale; 

11. subliniază faptul că este esențial pentru dezvoltarea economică sustenabilă a regiunii să se 

aprofundeze integrarea regională, să crească volumul comerțului intra-regional, să se pună 

accentul pe rețelele de transport și pe serviciile logistice și să se îmbunătățească climatul 

de afaceri, precum și cadrul legislativ și de reglementare, îndeosebi pentru întreprinderile 

mici și mijlocii. 

12. subliniază importanța profitării de oportunitatea oferită de cooperarea pentru dezvoltare a 

UE pentru a promova respectarea drepturilor omului și atingerea obiectivelor de 

dezvoltare sustenabilă (ODS), a crește nivelul schimburilor comerciale și al investițiilor în 

fiecare țară, precum și pentru a dezvolta rolul și activitatea partenerilor sociali ca actori-

cheie ai societății civile; 

13. subliniază că Asia Centrală este o regiune expusă unei varietăți de pericole naturale și că, 

fiind una din cele mai active zone din lume din punct de vedere seismic, cutremurele 

rămân amenințarea predominantă, în timp ce schimbările climatice reprezintă o problemă 

ecologică pentru regiune; subliniază necesitatea de a forma și a pregăti populația din 

regiune pentru gestionarea situațiilor de urgență legate de catastrofele naturale provocate 

de schimbările climatice, care dau naștere la amenințări majore; de asemenea, în sud-estul 

Asiei Centrale ar putea avea loc importante fenomene seismice; subliniază faptul că 

schimbările climatice dau naștere la amenințări majore care pot crește nivelul inegalităților 

și forța populația să migreze; 

14. recunoaște numeroasele dificultăți din regiune pe care le reprezintă nu în ultimul rând 

legătura endemică dintre mediul de afaceri și politică, corupția, hotărârea guvernelor din 
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Uzbekistan și Turkmenistan de a controla îndeaproape activitățile politice, redistribuirea 

deficitară a bogăției și resurselor, proasta funcționare a normelor de muncă și relațiile 

proaste dintre unele țări, care împiedică înregistrarea de progrese în cooperarea regională 

și ar dori elaborarea unor mecanisme de soluționare a conflictelor locale, îndeosebi cu 

scopul de a asigura că populația are acces la resursele de apă în regiune și a garanta tuturor 

accesul universal și gratuit; consideră că, în programele sale de dezvoltare, UE trebuie să 

promoveze, de asemenea, punerea în aplicare a economiei circulare, agricultura 

sustenabilă și gestionarea publică a resurselor de apă; solicită ca eforturile de asistență și 

alocarea de fonduri din partea UE să fie mai bine adaptate la aceste condiții; 

15. reamintește numeroasele cazuri de tuberculoză infecțioasă din regiunea Asiei Centrale; 

subliniază importanța continuității lansării tratamentului anti-tuberculoză în țările 

emergente care nu mai beneficiază de ajutor bilateral din partea UE având în vedere 

creșterea rezistenței la medicamente a anumitor tulpini de tuberculoză; 

16. invită Comisia și statele membre să inițieze combaterea traficului de droguri, împreună și 

în coordonare cu Rusia, China și India, în vederea identificării cauzelor care îl alimentează 

și a măsurilor adecvate prin intermediul cărora poate fi eradicat; 

17. constată că există un potențial important de îmbunătățire a eficienței energetice și de 

dezvoltare a surselor de energie regenerabilă; există toate motivele de a promova 

cooperarea în aceste domenii, având în vedere că UE a acumulat cunoștințe specializate 

remarcabile în materie de politici și a dezvoltat o industrie energetică puternică și 

sustenabilă, precum și de a extinde cooperarea în regiune pentru a asigura o mai mare 

transparență în ceea ce privește veniturile guvernelor provenite din surse energetice și 

pentru consolidarea rolului societății civile; 

18. reamintește că construirea unei infrastructuri rutiere și feroviare strategic, moderne și 

interoperabile de-a lungul „Drumului Mătăsii” constituie un interes major pentru China, 

UE și Rusia; integrarea adecvată a acestei regiuni printr-o infrastructură modernă și fiabilă 

ar reprezenta o oportunitate importantă nu numai pentru o mai mare integrare economică 

regională, ci și pentru promovarea mobilității persoanelor și a schimburilor multiculturale, 

creând, la rândul său, un mediu mai bun pentru dezvoltarea preeminenței legii și a 

democrației; 

19. evidențiază importanța unei abordări coerente și consecvente a UE față de regiune pentru 

a evita orice suprapunere sau trimiterea de semnale confuze și mixte; solicită, într-un 

context de autoritarism răspândit la scară largă, intensificarea contactelor UE cu 

organizațiile societății civile, precum și a sprijinului acordat acestora de către UE, în 

vederea promovării democrației, a drepturilor omului și a preeminenței legii, ca bază 

pentru dezvoltare; 

20. subliniază importanța unei educații de calitate ca mijloc principal de construire a unor 

societăți democratice sustenabile și de prevenire a extremismului violent; îndeamnă UE să 

considere acest lucru drept o prioritate având în vedere puternica prezență a tineretului în 

Asia Centrală; 

21. consideră că puternica predominanță a monoculturilor, cum ar fi cultivarea bumbacului, 

este foarte problematică și îndeamnă UE să se concentreze pe dezvoltarea rurală și pe 

agricultura sustenabilă în cadrul programelor sale de dezvoltare; 
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22. consideră că menținerea sprijinului bugetar sectorial în Kârgâzstan și Tadjikistan trebuie 

să fie însoțită de criterii mai stricte, inclusiv o solidă agendă de reformă, precum și de 

măsuri de combatere a corupției; 

23. subliniază potențialul unei cooperări sporite cu Kazahstan și Turkmenistan în ceea ce 

privește securitatea energetică a UE; subliniază, totuși, că acordurile și dialogurile din 

domeniul energiei trebuie să includă elemente solide legate de drepturile omului; invită 

UE să efectueze studii de fezabilitate complete a proiectelor energetice vizând extinderea 

coridorului sudic al gazelor, inclusiv evaluări ale impactului social și de mediu; 

24. solicită UE să își extindă programele de reducere a riscului de dezastre în Asia Centrală, 

regiune afectată periodic de catastrofe naturale; 

25. solicită UE să pună accentul pe dezvoltarea sustenabilă din punct de vedere al mediului în 

programele sale de dezvoltare pentru regiune; subliniază rolul important pe care îl poate 

juca inițiativa privind transparența în industriile extractive (EITI) în regiune în 

promovarea extracției și prelucrării ecologice a resurselor naturale și invită UE să 

promoveze respectarea în regiune; evidențiază, de asemenea, provocările reprezentate de 

gestionarea sustenabilă a apei, care este posibil să fie exacerbate de schimbările climatice; 

26. recomandă, încă o dată, plasarea gestionării frontierelor în Asia Centrală și a programului 

de acțiune privind drogurile în Asia Centrală în cadrul instrumentului care contribuie la 

stabilitate și pace mai degrabă decât în instrumentul de cooperare pentru dezvoltare; 

27. este îngrijorat de ocurența regulată a muncii forțate a copiilor în regiune; îndeamnă UE să 

promoveze respectarea de către toate statele din Asia Centrală a angajamentelor 

internaționale, îndeosebi a celor asumate în temeiul Convenției ONU privind drepturile 

copilului, al Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind vârsta minimă 

și al Convenției OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

28. îndeamnă la lansarea unei inițiative a UE de sprijinire a îndeplinirii ODS în regiune și de 

asigurare efectivă a drepturilor omului, a standardelor sociale și de mediu convenite la 

nivel internațional și a demnității popoarelor din regiune; 

29. subliniază nevoia de a avea o strategie UE-Asia Centrală care nu se bazează pe interese 

geostrategice, ci este concepută să dezvolte o societate participativă și democratică, 

caracterizată prin libertate de asociere pentru sindicate, o societate civilă activă, precum și 

să adopte măsuri de creștere a egalității între femei și bărbați și capacitarea femeilor, în 

special în zonele rurale; solicită, în plus, ca strategia UE privind Asia Centrală să fie pusă 

în aplicare și monitorizată în conformitate cu ODS și potrivit dorințelor populațiilor 

respective. 

 



 

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

 RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 1.12.2015    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

19 

0 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Beatriz Becerra Basterrechea, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi 

Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios 

Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice 

Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, 

György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan 

Brunon Wenta, Rainer Wieland 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Pál Csáky, José Inácio Faria, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 
 


