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VIDUSĀZIJA

ES stratēģijai Vidusāzijai, kuru pēdējoreiz pārskatīja 2015. gadā, šogad aprit 10 gadu. Tās
mērķis ir panākt stabilitāti un labklājību, vienlaikus atbalstot atvērto sabiedrību, tiesiskumu,
demokratizāciju un sadarbību energoapgādes drošības un diversifikācijas jomā. Parlaments
ir uzsvēris cilvēktiesību, labas pārvaldības un sociālās attīstības svarīgo nozīmi. Šajās valstīs
attīstības un demokrātijas līmeņi ir ļoti atšķirīgi, un ES attiecīgi veido savu pieeju.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa: “Ārējā darbība”;

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība) un 216.–
219. pants (starptautiski nolīgumi);

— partnerības un sadarbības nolīgumi (PSN), kas aptver divpusējās attiecības, izņemot
Turkmenistānu, ar kuru ir noslēgts pagaidu tirdzniecības nolīgums. Attiecībā uz PSN ar
Mongoliju un jaunu pilnveidotu PSN ar Kazahstānu turpinās process, kurā ES dalībvalstu
parlamenti tos apstiprina un tiek saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana.

STĀVOKLIS REĢIONĀ

Vidusāzija ir neviendabīgs reģions politikas un ekonomikas ziņā. Turklāt, lai gan Parlaments
uzskata Mongoliju par šā reģiona daļu, šai valstij daudzējādā ziņā ir ļoti atšķirīga vēsture,
ģeogrāfija un politika.
Kazahstānai un Mongolijai agrāk ir bijuši visaugstākie ekonomiskās izaugsmes rādītāji reģionā,
kas ir arī vieni no augstākajiem pasaulē, un šīs valstis cenšas veidot ciešākas attiecības ar ES.
Mongolija un Kirgizstāna politikas jomā izceļas uz pārējo valstu fona, jo šajās valstīs ir visvairāk
attīstīta demokrātija. Tomēr dažas izmaiņas Kirgizstānas konstitūcijā 2016. gada decembrī un
pieaugošās represijas, gatavojoties 2017. gada oktobrī paredzētajām prezidenta vēlēšanām, dod
pamatu bažām. Visās pārējās Vidusāzijas republikās – jo īpaši Turkmenistānā – ir nopietnas
problēmas cilvēktiesību jomā un liegtas daudzas pamatbrīvības. Tās arī saskaras ar islāma
ekstrēmistu darbību paplašināšanās risku, un to savstarpējās attiecības kopumā ir vājas, kas
izskaidrojams ar strīdiem robežu un resursu dēļ. Tomēr pēc ilggadējā Uzbekistānas prezidenta
Islāma Karimova nāves 2016. gada 2. septembrī pagaidu pārvaldes iestādes ir raidījušas signālus
par reģionālo sadarbību, kas vieš cerības.
Visas Vidusāzijas valstis īsteno daudzvektoru ārpolitiku, tiecoties līdzsvarot attiecības ar
Krieviju, Ķīnu un Rietumiem. Turkmenistānas nemainīgā neitralitāte ir pat guvusi ANO
atzinību. Šīm visām valstīm, izņemot Kazahstānu un Turkmenistānu, ir visai ierobežotas
tirdzniecības attiecības ar ES.
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Kazahstāna ir viena no Muitas savienības ar Krieviju un Baltkrieviju dibinātājām. 2014. gada
maijā šīs trīs valstis nodibināja Eirāzijas Savienību, kam pievienojās arī Armēnija un kas stājās
spēkā 2015. gada 1. janvārī. Kirgizstāna pievienojās 2015. gada maijā.

SPĒKĀ ESOŠIE NOLĪGUMI UN NOLĪGUMI, PAR KURIEM NOTIEK
SARUNAS

2015. gada decembrī ES parakstīja jaunu pilnveidotu PSN ar Kazahstānu. Tas vēl ir jāratificē,
bet to provizoriski piemēro no 2016. gada 1. maija. 1998. gada PSN ar Turkmenistānu
varētu drīzumā saņemt Eiropas Parlamenta piekrišanu, ja vienlaikus tiks izveidota sistēma, lai
pārbaudītu progresu cilvēktiesību jomā. Mongolija parakstīja PSN ar ES 2013. gada maijā, un
2017. gadā būs pabeigta tā ratifikācija visās ES dalībvalstīs.
ES 2007. gada stratēģija Vidusāzijai tika pārskatīta 2012. gadā, 2015. gadā un 2017. gada
jūnijā. Stratēģija paredz pamatnostādnes turpmākajām abpusējām attiecībām ar šo reģionu,
un tā balstās uz iepriekšējiem ES nolīgumiem, palīdzības programmām un iniciatīvām. Tās
mērķis ir panākt stabilitāti un labklājību, vienlaikus atbalstot atvērto sabiedrību, tiesiskumu,
demokratizāciju un ciešākas sadarbības saites energoapgādes drošības un diversifikācijas jomā.
Kazahstānas un Turkmenistānas ogļūdeņraži var nākotnē izrādīties ļoti nozīmīgi Eiropas
Savienībai. Daudzām ES dalībvalstīm nozīmīgs jautājums bija Starptautisko drošības palīdzības
spēku (ISAF) izvešana no Afganistānas 2014. gada beigās – lai gan valstī paliek no dažiem
tūkstošiem kareivju sastāvoši ASV un NATO spēki. 2013. gadā tika sākts ES un Vidusāzijas
augsta līmeņa dialogs drošības jomā. Visās šajās valstīs, izņemot Turkmenistānu, ir ES
delegācijas. ES plāno atvērt delegāciju Mongolijā.
Vidusāzijas valstis saņem finansējumu no Finanšu instrumenta sadarbībai attīstības jomā (DCI):
EUR 1 028 miljoni laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (pieaudzis salīdzinājumā ar
EUR 750 miljoniem laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam), kas ietver gan divpusējās
palīdzības, gan reģionālās programmas (EUR 360 miljoni). Palīdzības uzmanības centrā ir
izglītība, reģionālā drošība, ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un sociālekonomiskā
attīstība. Kazahstāna nesen “absolvēja” finanšu instrumenta sadarbībai attīstības jomā
divpusējās sadaļas, bet tai joprojām ir pieejamas reģionālās programmas. Turkmenistāna
to varētu “absolvēt” nākotnē. Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR)
darbojas visās valstīs, izņemot Uzbekistānu un Turkmenistānu, kur pilsoniskās sabiedrības
organizācijas ir pārāk mazā skaitā, pārāk vāji organizētas un pakļautas pārāk stingrai kontrolei.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

A. Pieņemtās nostājas (rezolūcijas)
Parlaments atbalstīja ES stratēģiju Vidusāzijai, bet aicināja to vairāk koncentrēt 2016. gada
13. aprīļa rezolūcijā.
— Attiecībā uz Kazahstānu Parlaments uzsvēra, cik svarīgi ir vienoties par uzlabotu PSN – un

atzinīgi vērtēja šīs valsts iestāšanos PTO 2015. gadā – un novērst cilvēktiesību pārkāpumus.
Parlaments vienlaikus norādīja, ka politikas, sociālajā un ekonomikas jomā tas izmantos
principu “lielāks atbalsts lielākām reformām”.

— Parlaments 2010. gadā pieņēma rezolūciju, solidarizējoties ar Kirgizstānu pēc
vardarbīgajiem nemieriem valsts dienvidu daļā. 2015. gadā tas pauda bažas par
Kirgizstānas sagatavotajiem NVO reģistriem un par tās LGBTI “propagandas” likumu
projektiem.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=lv&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/
http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_lv
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//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//LV
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— Attiecībā uz Tadžikistānu Parlaments 2009. gadā piekrita noslēgt PSN, bet pieprasīja šai
valstij apliecināt uzlabojumus cilvēktiesību, korupcijas novēršanas, veselības un izglītības
jomā.

— Parlaments vairākkārt ir paudis bažas par stāvokli cilvēktiesību jomā Turkmenistānā.

— Parlaments 2016. gada decembrī apstiprināja ES un Uzbekistānas tekstilizstrādājumu
protokolu, bet nosodīja piespiedu darba izmantošanu un aicināja veikt cilvēktiesību
novērošanu.

— Parlamenta paziņojumi par Mongoliju galvenokārt saistīti ar ekonomikas jautājumiem,
vienlaikus skarot valsts attīstību un iedzīvotāju vajadzības, kas saistītas ar ekstrēmajiem
klimatiskajiem apstākļiem. 2016. gada aprīlī Mongolija uzņēma 9. Āzijas un Eiropas
Parlamentārās partnerības sanāksmi.

B. Parlamentu sadarbība
Parlamentārās sadarbības komitejas (PSK) katru gadu rīko sanāksmes ar Vidusāzijas valstīm.
Parlamenta deputāti pārrauga PSN īstenošanu un īpašu uzmanību pievērš cilvēktiesību
jautājumiem, politiskai vardarbībai, sadarbībai ekonomikas un attīstības jomā un vēlēšanu
norisei. Lai gan parlamentārā komiteja sadarbībai ar Mongolijas un Turkmenistānas
parlamentiem vēl nav izveidota, jo nav spēkā esošu PSN, tomēr notiek parlamentu sanāksmes.
C. Vēlēšanu novērošana un demokrātijas veicināšana
Sakarā ar politiskās attīstības atšķirīgo līmeni un ārkārtīgi mainīgo demokratizācijas līmeni
Vidusāzijā Parlaments nav pastāvīgi piedalījies vēlēšanu novērošanā šajā reģionā.
— Tadžikistānā un Kirgizstānā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisku

iestāžu un cilvēktiesību biroja EDSO/DICB misija, kurā bija iekļautas Eiropas Parlamenta
delegācijas, novēroja 2015. gada parlamenta vēlēšanas, pirmajā gadījumā izdarot negatīvus
secinājumus un izsakot pamudinājumu attiecībā uz otro.

— Kazahstāna neregulāri atsevišķās reizēs ir aicinājusi Parlamentu novērot vēlēšanas. EDSO/
DICB misija ir regulāri atklājusi nopietnus trūkumus.

— Eiropas Parlamenta delegācija veica novērošanu Mongolijas prezidenta vēlēšanās, kas
notika 2017. gada jūnijā–jūlijā, un atzīmēja, ka valstī attīstās stabila demokrātija.

— Uzbekistāna un Turkmenistāna ne reizi nav aicinājušas Parlamentu novērot vēlēšanas.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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