
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för utveckling 
 

2015/2220(INI) 

3.12.2015 

YTTRANDE 

från utskottet för utveckling 

till utskottet för utrikesfrågor 

över genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien 

(2015/2220(INI)) 

Föredragande av yttrande: György Schöpflin 

 



 

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

SV 

PA_NonLeg 



 

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

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet framhåller att EU:s strategi för Centralasien från 2007 måste ses 

över så att den tar hänsyn till den nya verkligheten och EU:s uppslutning kring 

grundläggande värderingar. Parlamentet påminner om vikten av principen om en 

konsekvent politik för utveckling. EU och dess medlemsstater uppmanas att se till att 

inga av EU:s politiska åtgärder, särskilt inte när det gäller handel och investeringar, 

undergräver de mänskliga rättigheterna för befolkningen i Centralasien och uppnåendet 

av målen för hållbar utveckling. Den centralasiatiska regionen definieras av sitt klimat, 

sina geografiska förhållanden, sina torra marker och sin brist på kuster men också av 

den sovjetiska dominansen och de f.d. sovjetiska förvaltningsstrukturerna, som har 

omvandlats till oligarkiska byråkratier med anknytning till olika grupperingar och 

familjer. Parlamentet påpekar att EU spelar en relativt blygsam roll i den 

centralasiatiska regionen och att EU, trots de låga handelsvolymerna, är en viktig 

handelspartner för vart och ett av länderna i regionen. 

2. Europaparlamentet framhåller den centralasiatiska regionens betydelse för EU när det 

gäller ekonomisk potential och energidiversifiering samt geostrategiska och 

säkerhetsmässiga intressen. 

3. Europaparlamentet noterar de gemensamma särdragen, som kan härledas till mer 

avlägsna historiska skeenden, bland annat Sidenvägen, kolonialiseringen genom de 

turkiska stammarna och islams ankomst. De fem länderna i regionen befinner sig i olika 

utvecklingsskeden: Kazakstan håller på att utvecklas till en nyckelaktör i regionen, och 

EU:s förbindelser med landet utvecklas stadigt; Kirgizistan och Tadzjikistan är mycket 

fattigare, men länderna är relativt öppna och präglas av en viss delaktighet från det 

civila samhällets sida; EU har allt närmare förbindelser med Uzbekistan; Turkmenistan 

är däremot fortfarande det mest slutna landet i regionen och har i praktiken inte något 

oberoende civilt samhälle. 

4. Europaparlamentet påpekar att det också finns stora skillnader i regionen, inte minst när 

det gäller tillgången på naturresurser, såsom fossila bränslen och åkermark. Den ojämna 

tillgången på resurser är i viss mån en förklaring till skillnaderna i de berörda ländernas 

aktuella nivåer i fråga om mänsklig och ekonomisk utveckling. Parlamentet framhåller 

att det är viktigt att ta hänsyn till å ena sidan de kulturella skillnaderna i regionen och 

å andra sidan det ömsesidiga beroendet mellan länderna. 

5. Europaparlamentet påpekar att det finns traditionella samarbeten mellan länderna i den 

centralasiatiska regionen och efterlyser en förstärkning av dessa regionala 

samarbetsnätverk. 

6. Europaparlamentet ser gärna att EU:s utvecklingspolitik samordnas med 

medlemsstaternas verksamhet i regionen. Parlamentet efterlyser ett närmare 

utvecklingspolitiskt samarbete med USA inom ramen för vårt partnerskap för hållbar 

utveckling. Även Kina och Ryssland bör vara en del av samarbetet för att utveckla den 

centralasiatiska regionen.  
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7. Europaparlamentet efterlyser ett nära EU-samarbete med FN:s fonder och organ och 

med Världsbanken. 

8. Europaparlamentet noterar svagheterna i de politiska systemen i de centralasiatiska 

länderna och avsaknaden av folkligt deltagande i politiken. Parlamentet påpekar att 

klyftorna mellan folken i regionen växer alltmer trots de enorma naturtillgångarna. 

Inbördeskriget i Tadzjikistan på 1990-talet, det otillräckliga engagemanget för mänsklig 

utveckling och den bristande beredvilligheten att delta i regionalt samarbete har bromsat 

den ekonomiska och sociala omvandlingen och i några fall till och med medfört att 

utvecklingen har gått bakåt. Ett annat problem är att Tadzjikistan, Kirgizistan och 

i mindre utsträckning Uzbekistan är beroende av remitteringar från migrerande 

arbetstagare i Ryssland, Kazakstan och Europa. Dessutom finns det ett snabbt växande 

ekonomiskt beroende av Kina och andra tillväxtekonomier. 

9. Europaparlamentet framhåller att länderna i Centralasien påverkas av externa negativa 

faktorer, såsom den ekonomiska nedgången i Ryssland och Kina, de pågående 

geopolitiska spänningarna och konflikten i Ukraina. Vidare betonar parlamentet att de 

fallande råvarupriserna har effekter för de oljeexporterande länderna i regionen. Mot 

denna bakgrund väntas tillväxttakten i regionen sedan 2014 vara ungefär hälften av den 

genomsnittliga tillväxttakten under föregående årtionde. 

10. Trots de senaste årens snabba ekonomiska tillväxt brottas regionen med höga 

fattigdomsnivåer, stora inkomstskillnader och minskad förväntad livslängd, särskilt på 

landsbygden, där 80–90 procent av folket bor. Europaparlamentet framhåller att 

privatiseringsprocessen under den ekonomiska övergången i hög grad har inneburit att 

bergsområdena hamnat på efterkälken. Kvinnorna i de regionerna är särskilt hårt 

drabbade, eftersom många män flyttar till städerna på jakt efter jobb och lämnar 

kvinnorna med hela ansvaret för jordbruks- och familjearbetet. 

11. Europaparlamentet betonar att det för en hållbar ekonomisk utveckling i regionen är 

mycket viktigt att fördjupa den regionala integrationen, öka handeln mellan regionerna, 

fokusera på transportnätverk och logistiktjänster och förbättra näringslivsklimatet och 

lagstiftningen och regelverket, särskilt för små och medelstora företag. 

12. Europaparlamentet framhåller vikten av att EU utnyttjar möjligheten till 

utvecklingssamarbete för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och uppnå 

målen för hållbar utveckling, så att man ökar handeln och investeringarna i alla länder 

i regionen och stärker arbetsmarknadens parters roll och delaktighet i det civila 

samhället. 

13. Europaparlamentet betonar att Centralasien är en region som är utsatt för en rad 

naturliga hot. Särskilt stort är jordbävningshotet, eftersom regionen ligger i ett av 

världens seismiskt mest aktiva områden. Dessutom är klimatförändringarna är en 

miljöutmaning. Parlamentet framhåller hur viktigt det är att utbilda och rusta de boende 

i regionen så att de kan hantera nödsituationer i samband med katastrofer orsakade av 

klimatförändringarna, som skapar stora hot. Det är också troligt att större jordbävningar 

kommer att inträffa i sydöstra Centralasien. Klimatförändringarna skapar allvarliga hot 

som kan öka ojämlikheten och tvinga människor på flykt. 
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14. Europaparlamentet erkänner att det finns många problem i regionen, inte minst 

beroende på den utbredda kopplingen mellan näringslivet och politiken, korruptionen, 

de uzbekiska och turkmenska regeringarnas beslutsamhet att noga kontrollera den 

politiska verksamheten, den dåliga fördelningen av välståndet och resurserna, den 

dåliga efterlevnaden av arbetsnormerna samt de dåliga förbindelserna mellan vissa 

länder, vilket hindrar framstegen inom det regionala samarbetet. Parlamentet ser gärna 

att det utvecklas lokala konfliktlösningsmekanismer, särskilt i syfte att säkerställa att 

befolkningen har tillgång till vattenresurser i regionen och garantera en allmän och fri 

tillgång för alla. EU måste i sina utvecklingsprogram även verka för ett genomförande 

av den cirkulära ekonomin och av ett hållbart jordbruk och en offentlig förvaltning av 

vattenresurserna. Parlamentet begär att EU:s stödinsatser och tilldelning av medel ska 

anpassas bättre till dessa villkor. 

15. Europaparlamentet påminner om de många fallen av smittsam tuberkulos i den 

centralasiatiska regionen. Parlamentet understryker hur viktigt det är med kontinuitet 

i genomförandet av behandlingen av tuberkulos i de tillväxtekonomier som inte längre 

får något bilateralt EU-bistånd, med tanke på att det uppkommit läkemedelsresistens 

i några tuberkulosstammar. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans med 

Kina, Ryssland och Indien sjösätta en samordnad gemensam strategi för bekämpning av 

narkotikahandel, i syfte att fastställa de bakomliggande orsakerna och lämpliga åtgärder 

för att få bukt med denna handel.  

17. Europaparlamentet konstaterar att det finns en stor potential när det gäller att förbättra 

energieffektiviteten och ta fram förnybara energikällor och att det finns väldigt starka 

skäl att förbättra samarbetet på dessa områden, eftersom EU har utvecklat en betydande 

politisk expertis och en stark industri för hållbar energi, liksom att bredda samarbetet 

i regionen, så att man skapar större insyn i statsinkomsterna från energikällor och 

stärker det civila samhällets roll. 

18. Europaparlamentet påpekar att anläggandet av en strategisk, modern och 

driftskompatibel väg- och järnvägsinfrastruktur utmed Sidenvägen är av centralt intresse 

för Kina, EU och Ryssland. Om man framgångsrikt integrerar denna region genom en 

modern och tillförlitlig infrastruktur skulle man skapa goda möjligheter inte bara för 

större regional ekonomisk integration, utan även för främjande av rörlighet för personer 

och ett mångkulturellt utbyte. Detta skulle i sin tur skapa bättre förutsättningar för att 

främja rättsstatsprincipen och demokratin. 

19. Europaparlamentet belyser hur viktigt det är med en sammanhållen och konsekvent 

EU-strategi för regionen, så att man undviker överlappningar och inte skickar ut olika 

och förvirrande signaler. Med tanke på de många auktoritära styrelseskicken i regionen 

begär parlamentet att EU ska öka sina kontakter med och sitt stöd för det civila 

samhällets organisationer för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och 

rättsstatsprincipen som grundval för utveckling. 

20. Europaparlamentet betonar att en högkvalitativ utbildning är en viktig byggsten när det 

gäller att skapa hållbara demokratiska samhällen och förhindra våldsbejakande 

extremism. EU uppmanas enträget att betrakta detta som en prioritet, med tanke på att 

det finns en stor andel unga människor bland befolkningen i Centralasien. 
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21. Europaparlamentet ser stora problem med den starka förekomsten av monokulturer, 

t.ex. bomullsodlingar, och uppmanar eftertryckligen EU att fokusera på 

landsbygdsutveckling och hållbart jordbruk i sina utvecklingsprogram.  

22. Europaparlamentet anser att ett fortsatt sektorsuppdelat budgetstöd i Kirgizistan och 

Tadzjikistan måste åtföljas av striktare kriterier, bl.a. en stark reformagenda och 

åtgärder för att bekämpa korruption. 

23. Europaparlamentet belyser den potential som ett ökat samarbete med Kazakstan och 

Turkmenistan innebär när det gäller EU:s energitrygghet. Parlamentet betonar 

emellertid att avtalen och dialogerna på energiområdet måste innefatta starka 

människorättsfaktorer. EU uppmanas att utföra fullständiga genomförbarhetsstudier för 

energiprojekt som syftar till att förlänga den södra gaskorridoren, inklusive 

bedömningar av de miljömässiga och sociala konsekvenserna. 

24. Europaparlamentet begär att EU ska utöka sina program för minskning av 

katastrofrisken i Centralasien, en region som regelbundet drabbas av naturkatastrofer. 

25. Europaparlamentet uppmanar EU att i sina utvecklingsprogram för regionen lyfta fram 

en miljömässigt hållbar utveckling. Parlamentet understryker den viktiga roll som 

utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet kan spela i regionen när det gäller att 

främja en miljövänlig utvinning och förädling av naturresurser, och uppmanar EU att 

främja efterlevnaden inom regionen. Parlamentet belyser också de utmaningar som hör 

samman med en hållbar vattenförvaltning och som kan komma att förvärras av 

klimatförändringarna. 

26. Europaparlamentet rekommenderar på nytt att gränsförvaltningen i det centralasiatiska 

programmet och narkotikahandlingsplanen för Centralasien inlemmas i instrumentet 

som bidrar till stabilitet och fred snarare än i finansieringsinstrument för 

utvecklingssamarbete. 

27. Europaparlamentet är bekymrat över de regelbundna incidenterna med påtvingat 

barnarbete i regionen. EU uppmanas med kraft att främja de centralasiatiska ländernas 

efterlevnad av de internationella förpliktelserna, särskilt dem som ingåtts i enlighet med 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) 

konvention om minimiålder för tillträde till arbete och ILO:s konvention om förbud mot 

och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete. 

28. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen till ett EU-initiativ för att stödja 

fullföljandet av målen för hållbar utveckling och på ett ändamålsenligt sätt säkerställa 

mänskliga rättigheter, internationellt överenskomna sociala och miljömässiga standarder 

och värdigheten för befolkningen i regionen.  

29. Europaparlamentet understryker att det behövs en EU-strategi för Centralasien som inte 

bygger på geostrategiska intressen, utan som är utformad för att utveckla ett 

deltagarbaserat och demokratiskt samhälle som präglas av föreningsfrihet för 

fackföreningar och av ett aktivt civilsamhälle samt för att främja jämställdhet och 

kvinnors egenmakt, särskilt på landsbygden. Dessutom begär parlamentet att 

EU-strategin för Centralasien genomförs och övervakas i överensstämmelse med målen 

för hållbar utveckling och i enlighet med önskemålen från ländernas invånare. 
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