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Umowa o partnerstwie UE–Kazachstan
W grudniu 2017 r. Parlament Europejski ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie
wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy z Kazachstanem, która ma zastąpić umowę z 1995
roku.

Stosunki UE z Kazachstanem
Kazachstan jest jednym z najbliższych sojuszników Rosji, jednak utrzymuje również dobre stosunki z Unią
Europejską. UE jest głównym partnerem gospodarczym Kazachstanu: w 2016 r. handel z UE stanowił 39 %
ogółu handlu zagranicznego w tym kraju, ponadto UE przyczynia się do aż 71 % napływu do niego
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kazachstan jest dla UE ważnym partnerem, zarówno sam w sobie jako
największy i najbogatszy kraj w regionie Azji Środkowej, jak i jako kraj tranzytowy na szlakach handlowych
między Europą a Azją. Wysokość pomocy UE Kazachstanu zmalała od czasu, gdy pomyślna koniunktura
gospodarcza sprawiła, że dochód tego kraju wzrósł do poziomu średnio-wysokiego, jednak niektóre programy
finansowane przez UE są kontynuowane, na przykład programy w zakresie promowania zrównoważonego
rozwoju. Kazachstan jest coraz ważniejszym partnerem na arenie międzynarodowej. Państwo to pełniło rolę
mediatora (na przykład prowadziło negocjacje pokojowe w sprawie Syrii), zaś w latach 2017–2018 jest
członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stosunki z tym krajem są złożone ze względu na złą sytuację w zakresie
praw człowieka w Kazachstanie: politycy opozycji i inni działacze są często więzieni, pojawiają się także
doniesienia o stosowaniu tortur. Media w tym kraju zaliczane są do najmniej wolnych na świecie, a działania
społeczeństwa obywatelskiego są ograniczone. Wybory są dalekie od standardów międzynarodowych.

Wzmocniona umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem
Treść umowy
Umowa, której elementy obowiązują tymczasowo od maja 2016 r., przewiduje współpracę w 29 obszarach
polityki:  niektórych nowych (takich jak nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, w której Kazachstan
posiada bogate doświadczenie), innych zaś włączonych już do umowy z 1995 r., lecz wzmocnionych (takich jak
handel, turystyka, edukacja i kultura). Jedną z kluczowych dziedzin współpracy jest energia, w tym
węglowodory (Kazachstan jest ważnym dostawcą ropy naftowej do UE), a także odnawialne źródła energii,
które są dziedziną wykazującą duży potencjał wzrostu, biorąc pod uwagę cel Kazachstanu polegający na
produkcji połowy zużywanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych do 2050 r.

Znaczenie umowy
Kazachstan jest członkiem Euroazjatyckiej Unii Celnej, której przewodzi Rosja, co wyklucza możliwość zawarcia
dwustronnej umowy o wolnym handlu z tym krajem na wzór umów zawartych przez UE z Ukrainą i Gruzją.
Niemniej jednak Astana zobowiązuje się w umowie do przestrzegania zasad Światowej Organizacji Handlu
(WTO), do której Kazachstan przystąpił w 2015 r., przyczyniając się w ten sposób do wyjaśnienia sytuacji
prawnej przedsiębiorstw unijnych działających w tym kraju. Choć sytuacja w zakresie praw człowieka w
Kazachstanie jest nadal trudna, naciski ze strony UE w dużym stopniu zaowocowały poprawą sytuacji. Umowa
pomoże zintensyfikować wysiłki ze strony UE na rzecz wspierania praw człowieka, jako że obejmuje
zobowiązanie do przestrzegania norm międzynarodowych, a także przyczyni się do zwiększenia liczby
corocznych spotkań w sprawie praw człowieka między UE a Kazachstanem (które odbywają się od 2008 r.).
Ta pierwsza wzmocniona umowa o partnerstwie i współpracy z państwem w Azji Środkowej wpisuje się w ramy
unijnej strategii dla tego regionu z 2007 r., jako że umożliwia ściślejszą współpracę, a jednocześnie pozwala
uniknąć konkurencji geopolitycznej z Rosją, która jest dominującą potęgą. Ponadto stwarza ona pozytywny
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precedens dla Kirgistanu i Uzbekistanu, które wyraziły zainteresowanie podjęciem negocjacji w sprawie
podobnych umów.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W rezolucji w sprawie Kazachstanu Parlament Europejski konsekwentnie uznaje znaczenie tego kraju jako
partnera UE, choć jednocześnie wyraża obawy w związku z naruszaniem praw człowieka. W sprawozdaniu
Komisji Spraw Zagranicznych przyjętym w dniu 9 października 2017 r. ponownie podkreślono obawy w tym
względzie, a także zalecono wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Zalecenie w sprawie wyrażenia zgody: 2016/0166(NLE).
Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawczyni:
Liisa Jaakonsaari (S&D, Finland).
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