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KESK-AASIA

Käesoleval aastal möödub kümme aastat Euroopa Liidu Kesk-Aasia-strateegia
vastuvõtmisest. Selle viimane läbivaatamine oli 2015. aastal. Strateegia eesmärk on saavutada
stabiilsus ja heaolu ning edendada seejuures avatud ühiskonda, õigusriigi põhimõtteid,
demokratiseerimist ning koostööd energiajulgeoleku ja energiaallikate mitmekesistamise
valdkonnas. Euroopa Parlament on rõhutanud inimõiguste, hea valitsemistava ja sotsiaalse
arengu tähtsust. Arengu ja demokraatia tase on selles piirkonnas riigiti väga erinev ja EL
läheneb neile sellele vastavalt diferentseeritult.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis välistegevus;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 206–207 (kaubandus) ning artiklid 216–219
(rahvusvahelised lepingud);

— partnerlus- ja koostöölepingud, millega reguleeritakse kahepoolseid suhteid, välja arvatud
Türkmenistaniga, kellega on sõlmitud kaubandust käsitlev vaheleping. Partnerlus-
ja koostööleping Mongooliaga ning uus, laiendatud partnerlus- ja koostööleping
Kasahstaniga on ELi liikmesriikide parlamentides ratifitseerimise ja Euroopa Parlamendis
nõusoleku andmise staadiumis.

OLUKORD PIIRKONNAS

Kesk-Aasia ei ole poliitilises ja majanduslikus mõttes ühtne piirkond. Peale selle, kuigi
parlamendi klassifikatsiooni kohaselt loetakse Mongoolia samuti Kesk-Aasiasse kuuluvaks,
jääb see riik ajalooliste, geograafiliste ja poliitiliste eripärade tõttu mõneti sellest piirkonnast
väljapoole.
Kasahstan ja Mongoolia olid varasematel aastatel ühed kõige suurema majanduskasvuga riigid
maailmas ning nad püüavad tihendada suhteid ELiga.
Kõrgõzstan ja Mongoolia erinevad poliitiliselt ülejäänud Kesk-Aasia riikidest, kuna neis on
demokraatia kõige enam arenenud. Osa 2016. aasta detsembris Kõrgõzstani põhiseaduses
tehtud muudatustest ja repressioonide suurenemine enne 2017. aasta oktoobris toimuvaid
presidendivalimisi annavad aga põhjust muretsemiseks. Kõigis teistes Kesk-Aasia vabariikides,
eelkõige Türkmenistanis, on tõsiseid puudusi inimõiguste vallas ja paljud põhivabadused ei
ole tagatud. Neid ohustab ka islami äärmusliikumiste levik ja nende suhted üksteisega on
üldiselt halvad vaidluste tõttu piiride ja loodusvarade küsimustes. Pärast Usbekistani kauaaegse
presidendi Islam Karimovi surma 2016. aasta septembris on aga selle riigi uutelt ametivõimudelt
tulnud lootustandvaid signaale piirkondliku koostöö arendamiseks.
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Kõik Kesk-Aasia riigid järgivad välispoliitikas mitut suunda ning püüavad saavutada tasakaalu
suhetes Venemaa, Hiina ja läänega. Türkmenistani alalist neutraalust on tunnustanud isegi ÜRO.
Kõigil peale Kasahstani ja Türkmenistani on ELiga väga piiratud kaubandussidemed.
Kasahstan on Venemaa ja Valgevenega moodustatud tolliliidu asutajaliige. 2014. aasta mais
asutasid need kolm riiki Euraasia Majandusliidu, millega ühines ka Armeenia ja mis jõustus 1.
jaanuaril 2015. Kõrgõzstan ühines sellega 2015. aasta mais.

KEHTIVAD JA LÄBIRÄÄKIMISJÄRGUS LEPINGUD

2015. aasta detsembris sõlmis EL laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu Kasahstaniga. See
ootab veel ratifitseerimist, kuid on ajutiselt jõus alates 1. maist 2016. Euroopa Parlament
võib varsti anda heakskiidu 1998. aasta partnerlus- ja koostöölepingule Türkmenistaniga, juhul
kui samal ajal luuakse süsteem inimõiguste olukorra paranemise kontrollimiseks. Mongoolia
allkirjastas partnerlus- ja koostöölepingu ELiga 2013. aasta mais ja kõik ELi liikmesriigid
ratifitseerivad selle veel 2017. aastal.
ELi 2007. aasta Kesk-Aasia strateegia vaadati läbi 2012. ja 2015. aastal ning 2017. aasta
juunis. Strateegia põhineb ELi varasematel lepingutel, abiprogrammidel ja algatustel ning
selles sätestatakse põhisuunised edaspidiseks tegevuseks kõnealuses piirkonnas. Strateegia
eesmärk on saavutada stabiilsus ja heaolu ning edendada seejuures avatud ühiskonda, õigusriigi
põhimõtteid, demokratiseerimist ning suuremal koostööl põhinevaid suhteid energiajulgeoleku
ja energiaallikate mitmekesistamise valdkonnas. Kasahstani ja Türkmenistani süsivesinikud
võivad ELi jaoks tulevikus oluliseks osutuda. Üsna paljude ELi liikmesriikide jaoks oli
oluline 2014. aasta lõpus toimunud rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) lahkumine
Afganistanist, kus on siiski veel mitu tuhat USA ja NATO sõdurit. 2013. aastal alustati ELi
ja Kesk-Aasia uut kõrgetasemelist julgeolekualast dialoogi. ELil on delegatsioonid kõigis
selle piirkonna riikides, välja arvatud Türkmenistanis. ELi eesmärk on avada delegatsioon
Mongoolias.
Kesk-Aasia riigid saavad rahalisi vahendeid arengukoostöö rahastamisvahendist: aastatel 2014–
2020 on see summa 1028 miljonit eurot (eelmisel perioodil, 2007–2013 eraldati 750 miljonit
eurot), mis hõlmab nii kahepoolset abi kui ka piirkonnaprogramme (360 miljonit eurot). Abi
keskendub haridusele, piirkondlikule julgeolekule, loodusvarade jätkusuutlikule majandamisele
ning sotsiaal-majanduslikule arengule. Kasahstan kaotas hiljuti õiguse saada abi kahepoolsetest
programmidest, kuid tal on endiselt juurdepääs piirkonnaprogrammidele. Edaspidi võib
sama toimuda Türkmenistaniga. Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend
toimib kõigis riikides, välja arvatud Usbekistanis ja Türkmenistanis, kus on liiga vähe
kodanikuühiskonna organisatsioone ning need on halvasti korraldatud ja neid kontrollitakse
rangelt.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

A. Vastuvõetud seisukohad (resolutsioonid)
Oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsioonis ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja
läbivaatamise kohta avaldas parlament strateegiale toetust, kuid nõudis selle täpsemat
suunamist.
— Kasahstani puhul rõhutas Euroopa Parlament tõhustatud partnerlus- ja koostöölepingu

sõlmimise tähtsust, tunnustas riigi ühinemist WTOga 2015. aastal, ning toonitas ka
inimõiguste rikkumise probleemiga tegelemise olulisust. Parlament on ka teatanud,

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ET&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/
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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et kavatseb kohaldada poliitiliste ja sotsiaal-majanduslike reformide puhul põhimõtet
„rohkema eest rohkem“.

— 2010. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, et väljendada solidaarsust
Kõrgõzstaniga pärast riigi lõunapiirkonnas toimunud vägivaldseid rahutusi. 2015. aastal
väljendas parlament muret Kõrgõzstanis koostatud valitsusväliste organisatsioonide
registrite ja LGBTI „propagandat“ käsitlevate õigusaktieelnõude pärast.

— 2009. aastal andis Euroopa Parlament nõusoleku Tadžikistaniga partnerlus- ja
koostöölepingu sõlmimiseks, kuid nõudis, et riik parandaks olukorda inimõiguste,
korruptsiooni, tervishoiu ja hariduse valdkonnas.

— Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud muret inimõiguste halva olukorra pärast
Türkmenistanis.

— 2016. aasta detsembris kiitis parlament heaks ELi–Usbekistani tekstiilitööstust käsitleva
protokolli, kuid mõistis hukka sunnitöö kasutamise ja nõudis, et jälgitaks inimõigustest
kinnipidamist.

— Euroopa Parlamendi seisukohad Mongoolia kohta on peamiselt olnud seotud
majandusküsimustega, kuid neis on käsitletud ka riigi arengu- ja humanitaarabi vajadusi,
mis on tingitud äärmuslikest kliimaoludest. 2016. aasta aprillis toimus Mongoolias Aasia-
Euroopa parlamentaarse partnerluse 9. kohtumine.

B. Parlamentidevaheline koostöö
Parlamentaarsed koostöökomisjonid Kesk-Aasia riikidega kohtuvad igal aastal.
Parlamendiliikmed vaatavad üle partnerlus- ja koostöölepingute rakendamise ning keskenduvad
inimõiguste küsimustele, poliitilisele vägivallale, majandus- ja arengukoostööle ning
valimisprotsessidele. Kuigi Mongoolia ja Türkmenistani parlamendiga puudub parlamentaarne
koostöökomisjon, sest nendega ei ole ühtegi kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut, toimuvad
siiski parlamentidevahelised kohtumised.
C. Valimiste vaatlemine ja demokraatia edendamine
Poliitilise arengu erineva taseme tõttu ja demokratiseerimisprotsessi äärmiselt suurte erinevuste
tõttu Kesk-Aasias ei ole Euroopa Parlament selles piirkonnas valimisi järjepidevalt vaadelnud.
— Tadžikistanis ja Kõrgõzstanis jälgis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni

demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR), millesse kuulus ka
Euroopa Parlamendi delegatsioon, 2015. aastal parlamendivalimisi ning tegi esimese kohta
negatiivseid ja teise kohta julgustavaid järeldusi.

— Kasahstan on aeg-ajalt kutsunud Euroopa Parlamenti oma valimisi vaatlema. OSCE/
ODIHR on pidevalt avastanud märkimisväärseid puudusi.

— Euroopa Parlamendi delegatsioon käis 2017. aasta juunis ja juulis vaatlemas Mongoolia
parlamendivalimisi ja täheldas, et selles riigis on kujunemas tugev demokraatia.

— Euroopa Parlamenti ei ole kunagi kutsutud vaatlema valimisi Usbekistanis ega
Türkmenistanis.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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