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ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Тази година се навършват 10 години от приемането на стратегията на ЕС за
Централна Азия, която беше последно преразгледана през 2015 г. Целта е да се
постигне стабилност и просперитет, като същевременно се насърчават отворените
общества, прилагането на принципите на правовата държава, демократизацията и
сътрудничеството по въпросите на енергийната сигурност и диверсификацията на
енергийните ресурси. Парламентът подчерта значението на правата на човека, доброто
управление и социалното развитие. Равнищата на развитие и демократизация в тези
държави варират значително и ЕС приспособява съответно своя подход.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС): „Външна дейност“;

— членове 206—207 (търговия) и членове 216—219 (международни споразумения) от
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

— споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС) за двустранни отношения,
с изключение на Туркменистан, по отношение на който има подписано временно
търговско споразумение. СПС с Монголия и новото подобрено СПС с Казахстан
са в процес на ратификация от парламентите на държавите — членки на ЕС, и
получаване на одобрение от страна на Парламента.

ОБСТАНОВКАТА В РЕГИОНА

Централна Азия не е хомогенен регион в политическо и икономическо отношение. Освен
това, въпреки че Парламентът принципно класифицира Монголия като част от региона,
тази страна се отличава доста по отношение на своята история, география и политика.
Казахстан и Монголия отбелязаха много високи равнища на икономически растеж
в миналото, сред най-високите в света, и търсят по-тясно сътрудничество с ЕС.
Монголия и Киргизстан изпъкват в политическо отношение сред останалите държави,
предвид факта, че техните демократични системи са най-развити. Но някои промени,
извършени в конституцията на Киргизстан през декември 2016 г., както и засилващите
се репресии при подготовката за президентските избори през октомври 2017 г. дават
поводи за безпокойство. Всички други централноазиатски републики, и по-специално
Туркменистан, имат сериозни проблеми в областта на правата на човека и много от
основните свободи липсват. Те също така са изправени пред риска от разпространение
на ислямски екстремистки движения и взаимоотношенията между тях като цяло са
лоши поради гранични спорове и конфликти във връзка с ресурси. Но след смъртта
на дългогодишния президент на Узбекистан през септември 2016 г. новите органи на
управление дават окуражителни сигнали за регионално сътрудничество.
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Всички държави от Централна Азия провеждат разностранни външни политики, като се
опитват да поддържат баланс в отношенията си с Русия, Китай и Запада. Постоянният
неутралитет на Туркменистан дори е признат от ООН. С изключение на Казахстан и
Туркменистан, всички държави имат силно ограничени търговски връзки с ЕС.
Казахстан е сред основателите на митническия съюз с Русия и Беларус. През май 2014 г.
тези три държави създадоха Евразийския икономически съюз, към който се присъедини
и Армения и който влезе в сила на 1 януари 2015 г. Киргизстан се присъедини към него
през май 2015 г.

СПОРАЗУМЕНИЯ, ВЛЕЗЛИ В СИЛА И В ПРОЦЕС НА ПРЕГОВОРИ

ЕС подписа ново споразумение за засилено партньорство и сътрудничество с Казахстан
през декември 2015 г. То трябва да бъде ратифицирано, но се прилага временно от
1 май 2016 г. Споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан от
1998 г. може скоро да бъде одобрено от Парламента, ако същевременно бъде създадена
система за проверка на напредъка по отношение на правата на човека. Монголия подписа
споразумение за партньорство и сътрудничество с ЕС през май 2013 г. и ратифицирането
му от всички държави — членки на ЕС ще приключи през 2017 г.
Стратегията на ЕС за Централна Азия от 2007 г. беше преразгледана през 2012 и
2015 г., както и през юни 2017 г. Стратегията предоставя основни насоки за бъдещите
взаимодействия с региона и се базира на предходни споразумения, програми за
подпомагане и инициативи на ЕС. Целта е да се постигне стабилност и просперитет,
като същевременно се насърчават отворените общества, прилагането на принципите на
правовата държава, демократизацията, както и по-добри отношения на сътрудничество
по въпросите на енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните ресурси.
Въглеводородните ресурси на Казахстан и Туркменистан могат да се окажат важни за
ЕС в бъдеще. Важен въпрос за редица държави — членки на ЕС беше изтеглянето на
Международните сили за поддържане на сигурността от Афганистан в края на 2014 г.,
въпреки че няколко хиляди войници от САЩ и НАТО все още остават в страната. През
2013 г. беше стартиран диалог на високо равнище- относно сектора на сигурността. Във
всички тези държави има делегации на ЕС, с изключение на Туркменистан. ЕС се готви
да открие делегация в Монголия.
Централноазиатските държави получават финансиране от Инструмента за
сътрудничество за развитие (ИСР): 1 028 000 000 EUR за периода 2014-—2020 г.
(в сравнение със 750 милиона евро за периода 2007-—2013 г.), което включва както
двустранна помощ, така и регионални програми (360 милиона евро). Помощта е насочена
към образование, регионална сигурност, устойчиво управление на природните ресурси и
социално-икономическо развитие. Казахстан наскоро „приключи“ двустранните части на
ИСР, като същевременно продължава да ползва регионалните програми. Има вероятност
Туркменистан да „приключи“ с това в бъдеще. Европейският инструмент за демокрация
и права на човека действа във всички държави, с изключение на Узбекистан и
Туркменистан, където организациите на гражданското общество са прекалено малко на
брой, твърде слабо организирани и строго контролирани.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=BG&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr
http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr
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РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

А. Приети позиции (резолюции)
Парламентът подкрепи стратегията на ЕС за Централна Азия, но в своята резолюция от
13 април 2016 г. призова тя да бъде по-целенасочена.
— По отношение на Казахстан ЕП подчерта, че е важно да се договори споразумение

за засилено партньорство и сътрудничество, и приветства присъединяването на
страната към СТО през 2015 г., както и справянето с нарушенията на правата на
човека. Също така ЕП заяви, че ще приложи принципа „повече усилия за повече
помощ“ по отношение на политическите и социално-икономическите реформи.

— През 2010 г. ЕП прие резолюция за солидарност с Киргизстан вследствие на
ожесточените размирици в южните райони на страната. През 2015 г. Парламентът
изрази загриженост във връзка с изготвяните от Киргизстан регистри на НПО и
законите на страната относно „пропагандата“ в полза на ЛГБТИ.

— По отношение на Таджикистан, Парламентът одобри заключенията, направени в
СПС през 2009 г., но призова страната да демонстрира развитие в областта на правата
на човека, корупцията, здравеопазването и образованието.

— Парламентът нееднократно е изразявал своята загриженост относно
незадоволителните резултати на Таджикистан в областта на правата на човека.

— През декември 2016 г. Парламентът одобри протокола за текстилните изделия
между ЕС и Узбекистан, но осъди използването на принудителен труд и призова за
извършване на мониторинг на правата на човека.

— Декларациите на Парламента относно Монголия до голяма степен са свързани
с икономически въпроси, като разглеждат развитието на страната и нейните
хуманитарни нужди, свързани с екстремните метеорологични условия. През април
2016 г. в Монголия се проведе Деветата среща на парламентарното партньорство
Азия—Европа.

Б. Междупарламентарно сътрудничество
Комитетите за парламентарно сътрудничество (КПС) с държавите от Централна Азия
заседават ежегодно. Членовете на ЕП контролират прилагането на СПС, като акцентират
върху въпросите, свързани с правата на човека, политическото насилие, икономическото
сътрудничество, сътрудничеството за развитие и изборните процеси. Въпреки че
КПС с парламентите на Монголия и Туркменистан не съществуват, защото няма
действащо споразумение за партньорство и сътрудничество, все пак се провеждат
междупарламентарни заседания.
В. Наблюдение на избори и насърчаване на демокрацията
Поради различните нива на политическо развитие и изключително променливите
равнища на демократичен напредък в държавите от Централна Азия, Парламентът не е
извършвал последователно наблюдение на изборите в региона.
— В Таджикистан и Киргизстан Бюрото за демократични институции и права на

човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ),
включително и делегации на Европейския парламент, наблюдаваха парламентарните
избори през 2015 г., като за първата страна заключенията бяха отрицателни, а за
втората — окуражаващи.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//BG
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— Казахстан е отправял спорадични покани към Парламента за наблюдение на изборите
в страната. ОССЕ/БДИПЧ нееднократно е установявало значителни нередности.

— През юни/юли 2017 г. делегация на Европейския парламент наблюдава
президентските избори в Монголия и отбеляза, че страната развива стабилна
демокрация.

— Парламентът никога не е получавал покана да наблюдава изборите в Узбекистан или
Туркменистан.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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