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KÖZÉP-ÁZSIA

Az EU közép-ázsiai stratégiája – amelyet utoljára 2015-ben vizsgáltak felül – idén ünnepli
10. évfordulóját. Célja a stabilitás és jólét megteremtése, egyszersmind előmozdítva a
nyitott társadalmakat, a jogállamiságot, a demokratizálódást, valamint az együttműködést
az energiabiztonság és -diverzifikáció terén. A Parlament hangsúlyozta az emberi jogok,
a helyes kormányzás és a társadalmi fejlődés fontosságát. Ezen országok fejlettségi és
demokratizálódási szintje igen eltérő, és az Unió ennek megfelelően alakítja megközelítését.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címe: „Külső fellépések”;

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke (kereskedelem)
és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (PEM) a kétoldalú kapcsolatokról,
Türkmenisztán kivételével, amely ország esetében ideiglenes kereskedelmi megállapodás
van érvényben. A Mongóliával kötött partnerségi és együttműködési megállapodás és
a Kazahsztánnal kötött új megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás
uniós tagállamok parlamentjei általi ratifikálása és a Parlament egyetértésének megadása
folyamatban van.

A TÉRSÉG HELYZETE

Közép-Ázsia sem politikai, sem gazdasági szempontból nem egységes térség. Ráadásul, noha
a Parlament Mongóliát a térség részének tekinti, ez az ország történelmi, földrajzi és politikai
értelemben több tekintetben is kívülálló.
Kazahsztán és Mongólia érte el a legmagasabb – világviszonylatban is a legmagasabbak között
lévő – gazdasági növekedést, és a kapcsolatok megszilárdítására törekszik az EU-val.
Mongólia és Kirgizisztán politikai értelemben kiemelkedik a többi ország közül, mivel e
két ország demokráciája a legfejlettebb. Azonban a kirgiz alkotmány 2016 decemberében
végrehajtott egyes módosításai és a 2017. októberi elnökválasztást megelőzően növekvő
elnyomás aggodalomra adnak okot. Minden más közép-ázsiai köztársaságban – különösen
Türkmenisztánban – súlyos emberi jogi hiányosságok tapasztalhatóak és az alapvető
szabadságjogok hiánya jellemzi őket. Valamennyien szembesülnek továbbá a szélsőséges
iszlám mozgalmak terjeszkedésének veszélyével, és a határ- és erőforrásviták miatt egymással
való kapcsolataik is rendszerint korlátozottak. Azonban Üzbegisztán hosszú ideig hivatalban állt
elnökének, Iszlam Karimovnak 2016 szeptemberében bekövetkezett halála óta az új hatóságok
részéről biztató jelek érkeznek a regionális együttműködéssel kapcsolatban.
Valamennyi közép-ázsiai ország többirányú külpolitikát folytat, az Oroszországgal, Kínával
és a Nyugattal való kapcsolatok kiegyensúlyozására törekedve. Türkmenisztán állandó
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semlegességét még az ENSZ is elismeri. Kazahsztán és Türkmenisztán kivételével
valamennyien csak igen korlátozott kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeznek az EU-val.
Kazahsztán az Oroszországgal és Belarusszal kialakított vámunió egyik alapító tagja.
2014 májusában ez a három ország létrehozta az Eurázsiai Uniót, amelyhez Örményország is
csatlakozott és amely 2015. január 1-jén lépett hatályba. A megállapodáshoz Kirgizisztán 2015
májusában csatlakozott.

A HATÁLYOS ÉS A TÁRGYALÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ
MEGÁLLAPODÁSOK

2015 decemberében az EU új megerősített partnerségi és együttműködési megállapodást írt
alá Kazahsztánnal. Ez még megerősítésre vár, de 2016. május 1-től ideiglenesen alkalmazzák.
A Türkmenisztánnal kötött 1998-as PEM hamarosan megkaphatja a Parlament jóváhagyását,
feltéve hogy ezzel egy időben létrejön az emberi jogok terén elért eredmények ellenőrzésére
szolgáló rendszer. Mongólia 2013 májusában partnerségi és együttműködési megállapodást írt
alá az EU-val, és ennek valamennyi uniós tagállam általi ratifikálása 2017-ben befejeződik.
Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó, 2007. évi stratégiáját 2012-ben, 2015-ben és 2017 júniusában
felülvizsgálták. A stratégia alapvető iránymutatásokkal szolgál a térséggel való jövőbeli
együttműködésre vonatkozóan, és a korábbi uniós megállapodásokon, segítségnyújtási
programokon és kezdeményezéseken alapul. Célja a stabilitás és jólét megteremtése,
egyszersmind előmozdítva a nyitott társadalmakat, a jogállamiságot, a demokratizálódást,
valamint az energiabiztonság és -diverzifikáció tekintetében együttműködőbb kapcsolatokat.
Kazahsztán és Türkmenisztán szénhidrogén-készletei a jövőben fontosak lehetnek az EU
számára. Több uniós tagállam számára jelentős kérdés volt a Nemzetközi Biztonsági Támogató
Erők (ISAF) Afganisztánból való, 2014 végén befejeződött kivonása – noha több ezer
egyesült államokbeli és NATO-katona az országban marad. Az EU–Közép-Ázsia magas szintű
biztonsági ágazati párbeszédet 2013-ban indították el. Türkmenisztán kivételével mindegyik
országban uniós képviselet működik. Az EU most készül képviseletet nyitni Mongóliában.
A közép-ázsiai államok támogatásban részesülnek a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI)
forrásaiból: e célra a 2014–2020 közötti időszakban 1028 millió eurót különítettek el (szemben
a 2007–2013 közötti 750 millió euróval), amely kétoldalú segítségnyújtást és regionális
programokat (360 millió EUR) egyaránt magában foglal. A segítségnyújtás középpontjában az
oktatás, a regionális biztonság, a természeti erőforrásokkal folytatott fenntartható gazdálkodás
és a társadalmi-gazdasági fejlődés áll. Kazahsztán nemrégiben „túllépett” a Fejlesztési
Együttműködési Eszköz kétoldalú részein, miközben a regionális programokhoz továbbra is
hozzáférhet. Türkmenisztán valószínűleg a jövőben jut el erre a szintre. A demokrácia és az
emberi jogok európai eszköze (EIDHR) Üzbegisztán és Türkmenisztán kivételével valamennyi
olyan államban tevékenykedik, ahol a civil társadalmi szervezetek túl csekély számban vannak
jelen, túl kevéssé szervezettek és túl szigorú ellenőrzés alatt állnak.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A. Elfogadott álláspontok (állásfoglalások)
A Parlament támogatta az EU közép-ázsiai stratégiáját, de 2016. április 13-i állásfoglalásában
felszólított a stratégia célzottabbá tételére.
— A Parlament Kazahsztánnal kapcsolatban hangsúlyozta a megerősített partnerségi és

együttműködési megállapodásról szóló megegyezés, valamint az emberi jogi visszaélések
kezelésének fontosságát és üdvözölte az ország 2015. évi WTO-csatlakozását. A Parlament

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&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.eidhr.eu/whatis-eidhr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//HU
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annak is hangot adott, hogy a politikai és társadalmi-gazdasági reformok esetében a
„többért többet” elvet fogja alkalmazni.

— A Parlament 2010-ben állásfoglalást fogadott el, amelyben kinyilvánította Kirgizisztán
iránti szolidaritását az ország déli régiójában bekövetkezett erőszakos zavargások nyomán.
2015-ben aggodalmát fejezte ki a Kirgizisztán által a nem kormányzati szervezetekről
létrehozott nyilvántartások és az LMBTI „propagandáról” szóló jogszabálytervezetek
miatt.

— Ami Tádzsikisztánt illeti, a Parlament 2009-ben hozzájárult a PEM megkötéséhez, de kérte,
hogy az ország érjen el előrelépéseket az emberi jogok, a korrupció, az egészségügy és az
oktatás területén.

— A Parlament következetesen aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Türkmenisztán
gyengén teljesít az emberi jogok terén.

— A Parlament 2016. decemberben jóváhagyta az EU és Üzbegisztán közötti megállapodás
textilágazatra vonatkozó jegyzőkönyvét, de elítélte a kényszermunka alkalmazását
Üzbegisztánban, és emberi jogi megfigyelő mechanizmus létrehozását szorgalmazta.

— A Parlament Mongóliával kapcsolatos nyilatkozatai jórészt gazdasági kérdéseket
érintettek, de az ország rendkívüli időjárási körülmények miatti fejlesztési és humanitárius
szükségleteivel is foglalkoztak. 2016 áprilisában Mongólia látta el a 9. Ázsia–Európa
parlamenti partnerségi ülés vendéglátó szerepét.

B. Parlamentközi együttműködés
A közép-ázsiai országokkal létrehozott parlamenti együttműködési bizottságok (PEB) évente
üléseznek. Az európai parlamenti képviselők figyelemmel kísérik a PEM-ek végrehajtását,
továbbá az emberi jogi kérdésekre, a politikai erőszakra, a gazdasági és fejlesztési
együttműködésre, valamint a választási folyamatokra helyezik a hangsúlyt. Noha a mongol és
a türkmén parlamenttel még nem jött létre PEB – mivel nincs hatályos PEM –, parlamentközi
találkozókra sor kerül.
C. Választási megfigyelés és a demokrácia előmozdítása
A közép-ázsiai országok eltérő politikai fejlettsége és a demokratikus folyamat rendkívüli
különbözősége folytán a Parlament nem egységes módon figyelte meg a térségben zajló
választásokat.
— Tádzsikisztánban és Kirgizisztánban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

(EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) az Európai
Parlament küldöttségeivel együtt figyelte meg a 2015. évi parlamenti választásokat, és az
előbbi ország esetében negatív, utóbbi tekintetében bíztató következtetéseket vont le.

— Kazahsztán időnként meghívta a Parlamentet a választások megfigyelésére. Az EBESZ/
ODIHR rendre jelentős hiányosságokat állapított meg.

— Az Európai Parlament küldöttsége figyelemmel kísérte Mongólia 2017. júniusi/júliusi
elnökválasztását és megállapította, hogy az ország szilárd demokrácia kiépítésén dolgozik.

— A Parlamentet sem Üzbegisztánba, sem Türkmenisztánba nem hívták még meg választások
megfigyelésére.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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