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KESKI-AASIA

EU:n Keski-Aasian strategia, jota tarkistettiin viimeksi vuonna 2015, täyttää tänä vuonna
10 vuotta. Sillä pyritään saamaan aikaan vakautta ja hyvinvointia ja edistämään avoimia
yhteiskuntia, oikeusvaltiota, demokratisointia sekä yhteistyötä energiaturvallisuuden ja
tuotannon monipuolistamisen alalla. Parlamentti on korostanut ihmisoikeuksien, hyvän
hallinnon ja yhteiskunnallisen kehityksen merkitystä. Kehityksen ja demokratian taso
vaihtelevat huomattavasti Keski-Aasian maissa, ja EU mukauttaa lähestymistapaansa niiden
mukaisesti.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (TEU) V osasto: ulkoinen toiminta

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 206 ja 207 artikla (kauppa) sekä
216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

— kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet), poikkeuksena
Turkmenistan, jonka kanssa on tehty väliaikainen kauppasopimus. Mongolian kanssa tehty
kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja Kazakstanin kanssa tehty tehostettu kumppanuus-
ja yhteistyösopimus ovat parhaillaan EU:n jäsenvaltioiden parlamenttien ratifioitavina ja
Euroopan parlamentin hyväksyttävinä.

TILANNE ALUEELLA

Keski-Aasia ei ole yhtenäinen alue poliittisesti eikä taloudellisesti. Parlamentti on luokitellut
Mongolian osaksi aluetta, mutta maa on monella tavalla ”ulkopuolinen” historiallisista,
maantieteellisistä ja poliittisista syistä.
Kazakstanissa ja Mongoliassa talouskasvu on ollut aiemmin maailman nopeimpien joukossa, ja
maat pyrkivät tiiviimpiin suhteisiin EU:n kanssa.
Kirgisia ja Mongolia eroavat muista poliittisesti, sillä demokratia on niissä kehittynyt eniten.
Eräät joulukuussa 2016 tehdyt muutokset Kirgisian perustuslakiin sekä lokakuussa 2017
pidettävien presidentinvaalien edellä lisääntynyt sorto herättävät kuitenkin huolta.
Kaikissa muissa Keski-Aasian tasavalloissa – etenkin Turkmenistanissa – on vakavia
ihmisoikeusongelmia, ja maiden asukkailta puuttuvat monet perusvapaudet. Niitä uhkaa myös
islamilaisten ääriliikkeiden leviäminen, ja maiden keskinäiset suhteet ovat yleisesti huonot
rajoja ja luonnonvaroja koskevien kiistojen vuoksi. Uzbekistanin pitkäaikainen presidentti Islam
Karimov kuoli 2. syyskuuta 2016, ja uusi hallinto on kuitenkin antanut sen jälkeen rohkaisevia
merkkejä alueellisessa yhteistyössä.
Kaikilla Keski-Aasian mailla on monitahoinen ulkopolitiikka, sillä ne tasapainottelevat
suhteissaan Venäjään, Kiinaan ja länsimaihin. YK on jopa tunnustanut Turkmenistanin
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pysyvän puolueettomuuden. Kazakstania ja Turkmenistania lukuun ottamatta kaikilla on hyvin
rajoittuneet kauppasiteet unioniin.
Kazakstan on Venäjän ja Valko-Venäjän lisäksi maiden välisen tulliliiton perustajajäsen.
Toukokuussa 2014 nämä kolme maata perustivat Euraasian talousunionin, joka tuli voimaan
1. tammikuuta 2015 ja johon myös Armenia liittyi. Kirgisia liittyi jäseneksi toukokuussa 2015.

VOIMASSA OLEVAT JA NEUVOTELTAVAT SOPIMUKSET

EU allekirjoitti joulukuussa 2015 uuden tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen
Kazakstanin kanssa. Se odottaa tällä hetkellä ratifiointia, mutta on ollut tilapäisesti
voimassa 1. toukokuuta 2016 alkaen. Parlamentti saattaa pian hyväksyä Turkmenistanin
kanssa vuonna 1998 tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, jos samaan aikaan
otetaan käyttöön järjestelmä ihmisoikeuskysymyksissä saavutetun edistyksen tarkastamiseksi.
Mongolia allekirjoitti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen EU:n kanssa toukokuussa 2013, ja
sen ratifiointi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa saadaan päätökseen vuoden 2017 aikana.
EU:n vuonna 2007 laadittua Keski-Aasian strategiaa tarkistettiin vuonna 2012, 2015 ja
kesäkuussa 2017. Strategiassa määritellään tärkeimmät suuntaviivat tulevalle yhteistoiminnalle
alueen kanssa, ja se pohjautuu EU:n aiempiin sopimuksiin, avustusohjelmiin ja aloitteisiin.
Sillä pyritään saamaan aikaan vakautta ja hyvinvointia ja edistämään avoimia yhteiskuntia,
oikeusvaltiota, demokratisointia sekä entistä parempaa yhteistyötä energiaturvallisuuden ja
tuotannon monipuolistamisen alalla. Kazakstanin ja Turkmenistanin hiilivetyvarat voivat
osoittautua merkittäviksi EU:lle tulevaisuudessa. Merkittävä asia useille EU:n jäsenvaltioille
oli vuoden 2014 lopussa päätökseen saatettu kansainvälisen turvallisuusjoukon (ISAF)
vetäytyminen Afganistanista. Tosin muutama tuhat Yhdysvaltojen ja Naton joukkoihin
kuuluvaa sotilasta on edelleen maassa. EU:n ja Keski-Aasian korkean tason turvallisuusalan
vuoropuhelu käynnistettiin vuonna 2013. Kaikissa näissä maissa on unionin edustustoja paitsi
Turkmenistanissa. EU on perustamassa edustustoa Mongoliaan.
Keski-Aasian maat saavat rahoitusta kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI)
1 028 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020 (vuosina 2007–2013 määrä oli 750 miljoonaa euroa).
Siihen sisältyy sekä kahdenvälinen tuki että alueelliset ohjelmat (360 miljoonaa euroa). Tuki
kohdennetaan koulutukseen, alueelliseen turvallisuuteen, luonnonvarojen kestävään hoitoon ja
sosioekonomiseen kehitykseen. Kazakstan ei enää ole oikeutettu tukeen DCI:n kahdenvälisestä
osasta, mutta se on edelleen alueellisten ohjelmien piirissä. Turkmenistankin jäänee
tuen ulkopuolelle tulevaisuudessa. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen
rahoitusväline toimii kaikissa valtioissa, lukuun ottamatta Uzbekistania ja Turkmenistania,
joissa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä on liian vähän, ne ovat huonosti organisoituja ja niitä
valvotaan tiukasti.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

A. Hyväksytyt kannat (päätöslauselmat)
Parlamentti on kannattanut EU:n Keski-Aasian strategiaa mutta esitti strategian viimeisimmästä
uudelleentarkastelusta 13. huhtikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa toiveen, että se olisi
tarkemmin kohdennettu.
— Kazakstanin osalta parlamentti on korostanut, että tehostetun kumppanuus- ja

yhteistyösopimuksen aikaansaaminen on tärkeää, ja se suhtautuikin myönteisesti maan
liittymiseen WTO:hon vuonna 2015. Parlamentti on myös korostanut puuttumista

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FI&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/fi/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.eidhr.eu/whatis-eidhr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//FI
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ihmisoikeusloukkauksiin. Lisäksi se on ilmoittanut soveltavansa poliittisiin ja
sosioekonomisiin uudistuksiin enemmällä enemmän -periaatetta.

— Vuonna 2010 parlamentti hyväksyi päätöslauselman solidaarisuudesta Kirgisialle maan
eteläosan väkivaltaisten levottomuuksien jälkeen. Vuonna 2015 se ilmaisi huolestumisensa
Kirgisian laatimista kansalaisjärjestörekistereistä ja ”hlbti-propagandan” vastaisista
lakiesityksistä.

— Vaikka parlamentti hyväksyi Tadžikistania koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen
tekemisen vuonna 2009, se vaati maata osoittamaan parannuksia ihmisoikeuksien,
korruption torjunnan, terveydenhuollon ja koulutuksen alalla.

— Parlamentti on johdonmukaisesti ilmaissut huolensa Turkmenistanin heikosta
ihmisoikeustilanteesta.

— Joulukuussa 2016 parlamentti antoi hyväksyntänsä EU:n ja Uzbekistanin
tekstiilipöytäkirjalle, mutta tuomitsi pakkotyövoiman käytön ja vaati ihmisoikeuksien
seurantaa.

— Parlamentin lausunnot Mongoliasta ovat koskeneet lähinnä talouskysymyksiä ja maan
kehitys- ja humanitaarisia tarpeita, jotka liittyvät äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Mongolia
isännöi huhtikuussa 2016 Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kumppanuuden yhdeksättä
kokousta.

B. Parlamenttien välinen yhteistyö
Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat Keski-Aasian maiden kanssa tapaavat vuosittain.
Euroopan parlamentin jäsenet valvovat kumppanuus- ja yhteistyösopimusten täytäntöönpanoa
ja keskittyvät ihmisoikeuskysymyksiin, poliittisen väkivallan torjuntaan, talous- ja
kehitysyhteistyöhön sekä vaaliprosesseihin. Mongolian ja Turkmenistanin parlamenttien kanssa
ei ole parlamentaarisia yhteistyövaliokuntia, koska maiden kanssa ei ole voimassa olevia
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia, mutta parlamenttien välisiä tapaamisia järjestetään.
C. Vaalitarkkailu ja demokratian edistäminen
Keski-Aasian poliittisen kehityksen erojen ja demokraattisen edistyksen erittäin vaihtelevan
tason vuoksi parlamentti ei ole harjoittanut johdonmukaista vaalitarkkailua alueella.
— Tadžikistanissa ja Kirgisiassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj)

demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) tarkkaili yhdessä
Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa parlamenttivaaleja vuonna 2015 ja antoi
Tadžikistanin vaaleista negatiiviset ja Kirgisian vaaleista rohkaisevat päätelmät.

— Kazakstan on ajoittain kutsunut parlamentin tarkkailemaan vaalejaan. Etyjin ODIHR-
toimisto on jatkuvasti havainnut merkittäviä puutteita.

— Parlamentin valtuuskunta tarkkaili Mongolian kesä-heinäkuussa 2017 pidettyjä
presidentinvaaleja ja totesi, että maa on kehittymässä vakaaksi demokratiaksi.

— Parlamenttia ei ole milloinkaan kutsuttu tarkkailemaan vaaleja Uzbekistanissa tai
Turkmenistanissa.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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