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Κεντρική Ασία

Η στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, της οποίας η πιο πρόσφατη επανεξέταση
πραγματοποιήθηκε το 2015, συμπληρώνει φέτος δέκα έτη από τη θέσπισή της. Αποσκοπεί
στην επίτευξη σταθερότητας και ευμάρειας, προωθώντας παράλληλα ανοικτές κοινωνίες, το
κράτος δικαίου, τον εκδημοκρατισμό και τη συνεργασία για την ενεργειακή ασφάλεια και
διαφοροποίηση. Το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
της χρηστής διακυβέρνησης και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα επίπεδα της ανάπτυξης και
του εκδημοκρατισμού στις χώρες αυτές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και η ΕΕ προσαρμόζει
την προσέγγισή της αναλόγως.

Νομική βάση

— Τίτλος V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): «εξωτερική δράση»·

— Άρθρα 206-207 (εμπόριο) και άρθρα 216-219 (διεθνείς συμβάσεις) της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

— Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που καλύπτουν τις διμερείς σχέσεις
εκτός του Τουρκμενιστάν, για το οποίο ισχύει ενδιάμεση εμπορική συμφωνία. Η ΣΕΣΣ με
τη Μογγολία και μία νέα ενισχυμένη ΣΕΣΣ με το Καζαχστάν βρίσκονται σε διαδικασία
κύρωσης από τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και έγκρισης από το Κοινοβούλιο.

Κατάσταση στην περιοχή

Η Κεντρική Ασία δεν συνιστά ομοιογενή περιοχή ούτε από πολιτική ούτε από οικονομική
άποψη. Πέραν τούτου, παρ' όλο που η Μογγολία θεωρείται από το Κοινοβούλιο μέρος της
περιοχής, η χώρα βρίσκεται εκτός αυτού του πλαισίου για διάφορους λόγους που σχετίζονται
με ιστορικούς, γεωγραφικούς και πολιτικούς παράγοντες.
Το Καζαχστάν και η Μογγολία έχουν καταγράψει τα υψηλότερα ποσοστά μεγέθυνσης της
οικονομίας στο παρελθόν — ανάμεσα στα υψηλότερα στον κόσμο — και επιδιώκουν
στενότερες σχέσεις με την ΕΕ.
Η Μογγολία και η Κιργιζία διακρίνονται από πολιτική άποψη από τις λοιπές χώρες, επειδή
οι δημοκρατίες τους είναι οι πλέον ανεπτυγμένες. Ωστόσο, ορισμένες από τις αλλαγές στο
Σύνταγμα της Κιργιζίας στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 και η αυξανόμενη καταστολή στην
πορεία προς τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2017 αποτελούν πηγή ανησυχίας. Όλες οι
δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας — ιδιαίτερα το Τουρκμενιστάν — παρουσιάζουν σοβαρές
ελλείψεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαρακτηρίζονται από στέρηση πολλών
θεμελιωδών ελευθεριών. Επίσης βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο των επεκτεινομένων
εξτρεμιστικών ισλαμικών κινημάτων, οι δε μεταξύ τους σχέσεις εν γένει δεν είναι καλές λόγω
συνοριακών διαφορών ή διαμαχών για τους φυσικούς πόρους. Παρόλα αυτά, μετά τον θάνατο
του επί μακρόν προέδρου του Ουζμπεκιστάν, Ισλάμ Καρίμοφ, τον Σεπτέμβριο του 2016, έχουν
υπάρξει ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις νέες αρχές όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία.
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Όλες οι χώρες της Κεντρικής Ασίας ακολουθούν πολυσχιδή εξωτερική πολιτική, καθώς
επιδιώκουν ισόρροπους δεσμούς με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Δύση. Η μόνιμη ουδετερότητα
του Τουρκμενιστάν έχει μάλιστα αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ. Με εξαίρεση το Καζαχστάν και
το Τουρκμενιστάν, όλες οι χώρες έχουν πολύ περιορισμένους εμπορικούς δεσμούς με την ΕΕ.
Το Καζαχστάν είναι ιδρυτικό μέλος της Τελωνειακής Ένωσης με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
Τον Μάιο του 2014 αυτές οι χώρες ίδρυσαν την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, στην οποία
προσχώρησε και η Αρμενία, και η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015. Η Κιργιζία
προσχώρησε τον Μάιο του 2015.

Ισχύουσες και υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες

Η ΕΕ υπέγραψε νέα ενισχυμένη ΣΕΣΣ με το Καζαχστάν τον Δεκέμβριο του 2015. Η κύρωσή
της εκκρεμεί, εφαρμόζεται όμως προσωρινά από την 1η Μαΐου 2016. Η ΣΕΣΣ του 1998 με
το Τουρκμενιστάν μπορεί να κυρωθεί σύντομα από το Κοινοβούλιο, υπό την προϋπόθεση
ότι ταυτόχρονα θα θεσπιστεί σύστημα ελέγχου της προόδου που σημειώνεται σχετικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Η Μογγολία υπέγραψε ΣΕΣΣ με την ΕΕ τον Μάιο του 2013 και η
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα ολοκληρωθεί το 2017.
Η ενωσιακή Στρατηγική του 2007 για την Κεντρική Ασία επανεξετάστηκε το 2012, το
2015 και τον Ιούνιο του 2017. Η στρατηγική παρέχει βασικές κατευθυντήριες γραμμές
για αλληλεπιδράσεις με την περιοχή στο μέλλον και αναπτύσσει περαιτέρω προηγούμενες
συμφωνίες της ΕΕ, προγράμματα παροχής βοήθειας και πρωτοβουλίες. Αποσκοπεί στην
επίτευξη σταθερότητας και ευμάρειας, προωθώντας παράλληλα ανοικτές κοινωνίες, το κράτος
δικαίου, τον εκδημοκρατισμό και περισσότερες σχέσεις συνεργασίας για την ενεργειακή
ασφάλεια και διαφοροποίηση. Οι υδρογονάνθρακες του Καζαχστάν και του Τουρκμενιστάν
ενδέχεται να αποδειχθούν στο μέλλον σημαντικοί για την ΕΕ. Σημαντικό θέμα για έναν
αριθμό κρατών μελών της ΕΕ υπήρξε η απόσυρση της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή
της Ασφάλειας (ISAF) από το Αφγανιστάν στα τέλη του 2014, μολονότι μερικές χιλιάδες
στρατιώτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ παραμένουν στη χώρα. Το 2013 δρομολογήθηκε διάλογος
υψηλού επιπέδου στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας. Η ΕΕ
διατηρεί αντιπροσωπίες σε αυτές τις χώρες, εκτός από το Τουρκμενιστάν. Πρόκειται να ιδρύσει
αντιπροσωπία στη Μογγολία.
Τα κράτη της Κεντρικής Ασίας λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής
Συνεργασίας (ΜΑΣ): 1 028 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2014-2020 (αύξηση από
τα 750 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2007-2013), ποσό που περιλαμβάνει τόσο τη
διμερή βοήθεια όσο και τα περιφερειακά προγράμματα (360 εκατομμύρια ευρώ). Η βοήθεια
επικεντρώνεται στην παιδεία, την περιφερειακή ασφάλεια, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών
πόρων και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Το Καζαχστάν δεν «διατηρεί» πλέον το
καθεστώς του επιλέξιμου για τη διμερή βοήθεια από τον ΜΑΣ κράτους, συνεχίζει όμως να
έχει πρόσβαση στα περιφερειακά προγράμματα. Το Τουρκμενιστάν αναμένεται να «απολέσει»
το καθεστώς του επιλέξιμου κράτους στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) λειτουργεί σε όλα τα κράτη εξαιρουμένων του
Ουζμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν, όπου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι
ελάχιστες, αναποτελεσματικά οργανωμένες και πολύ αυστηρά ελεγχόμενες.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/el/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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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Α. Θέσεις που εγκρίθηκαν (ψηφίσματα)
Το Κοινοβούλιο στήριξε τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, αλλά ζήτησε να
επικεντρωθεί περισσότερο στο ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 στην πιο πρόσφατη
επανεξέταση της στρατηγικής.
— Σχετικά με το Καζαχστάν, το Κοινοβούλιο τόνισε τη σημασία που έχει να ενισχυθεί η ΣΕΣΣ

— και χαιρέτισε την ένταξη της χώρας στον ΠΟΕ το 2015 — και να αντιμετωπιστούν οι
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Κοινοβούλιο έχει δηλώσει επίσης ότι θα
εφαρμόσει την αρχή «more for more» (περισσότερη στήριξη για περισσότερη δημοκρατία)
για πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις.

— Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το 2010 ως έκφραση αλληλεγγύης με την Κιργιζία μετά
τις βίαιες αναταραχές στην νότια περιοχή της χώρας. Το 2015 εξέφρασε την ανησυχία
του για τα μητρώα ΜΚΟ που κατάρτισε η Κιργιζία, καθώς και τη σύνταξη νομοσχεδίων
σχετικά με την «προπαγάνδα» των ΛΟΑΔΜ.

— Σχετικά με το Τατζικιστάν το Κοινοβούλιο συμφώνησε να συναφθεί συμφωνία ΣΕΣΣ
το 2009, αλλά ζήτησε να επιδείξει η χώρα βελτιώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της διαφθοράς, της υγείας και της παιδείας.

— Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις χαμηλές
επιδόσεις του Τουρκμενιστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

— Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο για την κλωστοϋφαντουργία τον Δεκέμβριο
του 2016, ωστόσο καταδίκασε τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας και ζήτησε να
παρακολουθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

— Οι δηλώσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Μογγολία είχαν κυρίως σχέση με οικονομικά
θέματα, αλλά ταυτόχρονα έθιγαν τις αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας,
οι οποίες συνδέονται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Τον Απρίλιο του 2016 η Μογγολία
φιλοξένησε την 9η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης Ασίας-Ευρώπης.

Β. Διακοινοβουλευτική συνεργασία
Οι Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας (ΕΚΣ) με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας
συνεδριάζουν κατ' έτος. Οι βουλευτές του ΕΚ επιβλέπουν την εφαρμογή των ΣΕΣΣ και
επικεντρώνονται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πολιτική βία, στην οικονομική και
αναπτυξιακή συνεργασία και τις εκλογικές διεργασίες. Δεν υφίστανται ΕΚΣ με τα κοινοβούλια
της Μογγολίας και του Τουρκμενιστάν — διότι δεν υπάρχει ΣΕΣΣ σε ισχύ — διεξάγονται όμως
διακοινοβουλευτικές συναντήσεις.
Γ. Παρατήρηση εκλογών και προαγωγή της δημοκρατίας
Λόγω των διαφορών στα επίπεδα πολιτικής ανάπτυξης και των εντονότατα διαφορετικών
βαθμών προόδου προς τη δημοκρατία στην Κεντρική Ασία, το Κοινοβούλιο δεν έχει διεξαγάγει
συστηματικά παρατήρηση εκλογών στην περιοχή.
— Στο Τατζικιστάν και την Κιργιζία, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/
ODIHR), συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
παρατήρησε τις βουλευτικές εκλογές το 2015 και διατύπωσε αρνητικά συμπεράσματα για
το Τατζικιστάν και ενθαρρυντικά συμπεράσματα για την Κιργιζία.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//EL
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— Το Καζαχστάν έχει καλέσει σποραδικά το Κοινοβούλιο να είναι παρατηρητής της
διεξαγωγής εκλογών στη χώρα. Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ έχει επανειλημμένως εντοπίσει σημαντικές ελλείψεις.

— Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε παρατηρητής των προεδρικών
εκλογών στη Μογγολία τον Ιούνιο/Ιούλιο του 2017 και σημείωσε ότι μια σταθερή
δημοκρατία αναπτύσσεται στη χώρα.

— Το Κοινοβούλιο δεν έχει ποτέ προσκληθεί για παρατήρηση εκλογών στο Ουζμπεκιστάν
ή το Τουρκμενιστάν.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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