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STŘEDNÍ ASIE

Strategie EU pro Střední Asii, která byla naposledy revidována v roce 2015, letos oslaví své
desáté výročí. Klade si za cíl dosáhnout stability a prosperity, přičemž podporuje otevřenou
společnost, právní stát, demokratizaci a spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti
a diverzifikace energetických zdrojů. Evropský parlament zdůrazňuje význam lidských práv,
řádné správy věcí veřejných a sociálního rozvoje. Tyto země se značně liší co do míry rozvoje
a demokratizace a tomu EU též přizpůsobuje svůj přístup.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— hlava V Smlouvy o Evropské unii (SEU): „vnější činnost“;

— články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU);

— dohody o partnerství a spolupráci týkající se bilaterálních vztahů s výjimkou
Turkmenistánu, pro nějž platí prozatímní obchodní dohoda. Parlamenty členských států
EU se momentálně zabývají ratifikací dohody o partnerství a spolupráci s Mongolskem
a nové posílené dohody o partnerství a spolupráci s Kazachstánem, které musejí získat také
souhlas Evropského Parlamentu.

SITUACE V REGIONU

Střední Asie není z politického ani hospodářského hlediska homogenním regionem. Ačkoli
navíc Parlament označuje za součást regionu Mongolsko, tato země se mu v mnoha ohledech
vymyká, a to jak historicky, tak i geograficky či politicky.
Kazachstán a Mongolsko zaznamenávají nejvyšší tempo hospodářského růstu – patřící mezi
nejvyšší na světě – a usilují o užší vztahy s Evropskou unií.
Mongolsko a Kyrgyzstán vynikají nad zbytkem regionu v politické oblasti, protože demokracie
je v obou těchto zemích nejrozvinutější. Důvodem k obavám jsou však změny v kyrgyzské
ústavě z prosince 2016 a sílící represe před prezidentskými volbami, které mají proběhnout
v říjnu 2017. Všechny ostatní středoasijské republiky, zejména Turkmenistán, trpí závažnými
nedostatky v oblasti lidských práv a neexistencí mnoha základních svobod. Čelí také riziku
šířícího se islámského extremismu a jejich vzájemné vztahy jsou vzhledem ke sporům
o vymezení hranic a o zdroje obecně špatné. Avšak od smrti dlouholetého uzbeckého prezidenta
Islama Karimova v září 2016 vysílají nové orgány povzbuzující signály, že bude možná
regionální spolupráce.
Zahraniční politika všech zemí Střední Asie je zaměřená mnohostranně a snaží se nalézt
rovnováhu mezi vztahy s Ruskem, Čínou a Západem. OSN dokonce uznala trvalou neutralitu
Turkmenistánu. S výjimkou Kazachstánu a Turkmenistánu mají všechny země Střední Asie
s Evropskou unií velmi omezené obchodní vztahy.
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Kazachstán je zakládajícím členem celní unie s Ruskem a Běloruskem. V květnu 2014 tyto tři
země založily Euroasijskou hospodářskou unii, ke které se připojila Arménie a která vstoupila
v platnost dne 1. ledna 2015. V květnu 2015 se k ní připojil i Kyrgyzstán.

PLATNÉ A VYJEDNÁVANÉ DOHODY

V prosinci 2015 uzavřela EU s Kazachstánem novou rozšířenou dohodu o partnerství
a spolupráci. Dohoda zatím čeká na svou ratifikaci, ale dne 1. května 2016 bylo zahájeno její
prozatímní uplatňování. Parlament pravděpodobně brzy vysloví souhlas s dohodou o partnerství
a spolupráci s Turkmenistánem z roku 1998, ovšem podmínkou je zřízení systému pro kontrolu
pokroku v oblasti lidských práv. Mongolsko podepsalo dohodu o partnerství a spolupráci
v květnu 2013 a její ratifikace členskými státy EU má být dokončena v roce 2017.
Strategie Evropské unie pro Střední Asii z roku 2007 byla pozměněna v letech 2012
a 2015 a v červnu 2017. Obsahuje základní pokyny ohledně budoucích vzájemných vztahů
s daným regionem a staví na předcházejících dohodách, programech pomoci a iniciativách
EU. Klade si za cíl dosáhnout stability a prosperity, přičemž podporuje otevřenou společnost,
právní stát, demokratizaci a vztahy založené na větší spolupráci v oblasti energetické
bezpečnosti a diverzifikace energetických zdrojů. Přírodní zdroje uhlovodíků v Kazachstánu
a Turkmenistánu se v budoucnu mohou z hlediska EU ukázat jako významné. Důležitou otázkou
pro řadu členských států EU bylo stažení mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF)
z Afghánistánu na konci roku 2014, ačkoli v zemi zůstává několik tisíc vojáků USA a NATO.
V roce 2013 byl mezi EU a Střední Asií zahájen dialog na nejvyšší úrovni o bezpečnostním
sektoru. Ve všech těchto zemích (s výjimkou Turkmenistánu) působí delegace EU. V Mongolsku
bude brzy otevřeno zastoupení EU.
Středoasijské státy dostávají finanční prostředky z nástroje pro rozvojovou spolupráci:
1 028 milionů EUR na období 2014–2020 (nárůst proti 750 milionům EUR na období 2007–
2013), což zahrnuje jak programy bilaterální pomoci, tak i regionální programy (360 milionů
EUR). Pomoc se soustřeďuje na oblast vzdělávání, regionální bezpečnosti, udržitelného
hospodaření s přírodními zdroji a sociálně-ekonomického rozvoje. Kazachstán v nedávné době
přestal mít nárok na bilaterální část nástroje pro rozvojovou spolupráci, avšak má i nadále
přístup k regionálním programům. Ke stejné situaci pravděpodobně v budoucnosti dojde i
u Turkmenistánu. Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) funguje ve všech
zemích s výjimkou Uzbekistánu a Turkmenistánu, kde je organizací občanské společnosti příliš
málo, jsou špatně organizovány a přísně kontrolovány.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A. Postoje Parlamentu (usnesení)
Parlament podpořil Strategii EU pro Střední Asii, ale ve svém usnesení ze dne 13. dubna 2016
vyzval k tomu, aby byla soustředěnější.
— V případě Kazachstánu Parlament zdůraznil význam dosažení posílené dohody

o partnerství a spolupráci a přivítal přistoupení země k WTO v roce 2015; upozornil rovněž,
že je zapotřebí, aby se Kazachstán vypořádal s porušováním lidských práv. Parlament
také prohlásil, že bude v oblasti politických a sociálně-hospodářských reforem uplatňovat
zásadu „víc za víc“.

— Parlament v roce 2010 schválil usnesení o solidaritě s Kyrgyzstánem po násilných
nepokojích v jižním regionu země. V roce 2015 vyjádřil Parlament znepokojení nad

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/en/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
http://www.eidhr.eu/whatis-eidhr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//EN
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registry nevládních organizací vypracovanými Kyrgyzstánem a jeho zákony zaměřenými
proti „propagandě“ LGTBI.

— V případě Tádžikistánu Parlament v roce 2009 vydal souhlas s uzavřením dohody
o partnerství a spolupráci, vyzval však zemi k tomu, aby prokázala, že došlo ke zlepšení
situace v oblasti lidských práv, korupce, zdravotnictví a vzdělávání.

— Parlament trvale vyjadřuje znepokojení nad nedodržováním lidských práv
v Turkmenistánu.

— V prosinci 2016 Parlament schválil protokol o textilu mezi EU a Uzbekistánem, ale
odsoudil využívání nucené práce a vyzval k monitorování dodržování lidských práv.

— Prohlášení Parlamentu o Mongolsku se z velké části vztahují k hospodářským otázkám,
přičemž se týkají rozvojových a humanitárních potřeb země spojených s extrémními
meteorologickými podmínkami. V dubnu 2016 se v Mongolsku konalo 9. zasedání
parlamentního partnerství Asie a Evropy.

B. Meziparlamentní spolupráce
Výbory pro parlamentní spolupráci se středoasijskými zeměmi se scházejí každý rok. Poslanci
dohlížejí na uplatňování dohod o partnerství a spolupráci a soustřeďují se na otázky lidských
práv, politické násilí, hospodářskou a rozvojovou spolupráci a postupy při volbách. Ačkoli
neexistuje žádný výbor pro parlamentní spolupráci s parlamenty Mongolska a Turkmenistánu,
protože tyto země nemají v platnosti dohodu o partnerství a spolupráci, meziparlamentní setkání
se konají.
C. Sledování průběhu voleb a prosazování demokracie
Vzhledem k rozdílné úrovni politického rozvoje a mimořádně různorodé úrovni
demokratizačního procesu ve Střední Asii Parlament nesleduje volby v regionu důsledně.
— Úřad pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, včetně delegací Evropského

parlamentu, sledoval v roce 2015 volby do parlamentu v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu,
přičemž v případě Tádžikistánu dospěl k závěrům negativním a v případě Kyrgyzstánu
k závěrům povzbudivým.

— Kazachstán zve ke sledování svých voleb představitele Parlamentu jen výjimečně. Úřad pro
demokratické instituce a lidská práva OBSE zde pravidelně zjišťuje závažné nedostatky.

— V červnu a červenci 2017 sledovala delegace Evropského parlamentu prezidentské volby
v Mongolsku a zaznamenala, že země si buduje pevnou demokracii.

— Zástupci Parlamentu nebyli nikdy pozváni ke sledování voleb v Uzbekistánu či
Turkmenistánu.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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