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CENTRAAL-AZIË

De EU-strategie voor Centraal-Azië, die in 2015 voor het laatst werd herzien, bestaat dit jaar
tien jaar. Het doel is stabiliteit en voorspoed te creëren en daarnaast open samenlevingen,
de rechtsstaat, democratisering en samenwerking op het gebied van energiezekerheid en
diversificatie te bevorderen. Het Parlement heeft het belang onderstreept van mensenrechten,
behoorlijk bestuur en maatschappelijke ontwikkeling. Er zijn grote verschillen tussen het
ontwikkelingsniveau en de mate van democratie van deze landen, en de EU past haar
benadering dienovereenkomstig aan.

RECHTSGROND

— Titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU): „extern optreden”;

— de artikelen 206 en 207 (handel) en 216 tot en met 219 (internationale overeenkomsten)
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO's) (bilaterale betrekkingen), met
uitzondering van Turkmenistan waarmee een interim-handelsovereenkomst is gesloten. De
PSO met Mongolië en de nieuwe, verbeterde PSO met Kazachstan zijn nog in afwachting
van ratificatie door de parlementen van de EU-lidstaten en goedkeuring door het Parlement.

SITUATIE IN DE REGIO

In politiek en economisch opzicht is Centraal-Azië geen homogene regio. Ofschoon Mongolië
voor het Parlement deel uitmaakt van de regio, is het land historisch, geografisch en politiek
gezien in veel opzichten een "buitenbeentje".
Kazachstan en Mongolië hebben in het verleden de meeste economische vooruitgang geboekt
– hun groeicijfers behoorden tot de hoogste ter wereld – en streven naar nauwere betrekkingen
met de EU.
Mongolië en Kirgizië onderscheiden zich in politiek opzicht van de rest, aangezien hun
democratieën het verst ontwikkeld zijn. Sommige wijzigingen die in december 2016 aan de
Kirgizische grondwet zijn aangebracht, geven aanleiding tot bezorgdheid. Hetzelfde geldt
voor de toenemende onderdrukking in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van oktober
2017. Alle andere Centraal-Aziatische republieken – met name Turkmenistan – vertonen
ernstige tekortkomingen op het vlak van de mensenrechten en ontbreekt het aan tal van
fundamentele vrijheden. Ze worden tevens geconfronteerd met het risico van een toenemend
aantal extremistische islamitische bewegingen, en hun onderlinge betrekkingen zijn doorgaans
slecht als gevolg van geschillen over grenzen en hulpbronnen. Sinds het overlijden van
Islam Karimov in september 2016, die lang president van Oezbekistan is geweest, zijn er voor
wat betreft regionale samenwerking echter bemoedigende tekenen van de kant van de nieuwe
autoriteiten.
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Alle Centraal-Aziatische landen voeren een veelzijdig buitenlands beleid waarmee ze een
evenwicht proberen te bewerkstelligen tussen hun betrekkingen met Rusland, China en
het Westen. De permanente neutraliteit van Turkmenistan wordt zelfs door de VN erkend.
Met uitzondering van Kazachstan en Turkmenistan hebben al deze landen zeer beperkte
handelsbetrekkingen met de EU.
Kazachstan is een van de grondleggers van de douane-unie met Rusland en Belarus. In mei
2014 hebben deze drie landen de Euraziatische Unie opgericht, die op 1 januari 2015 in werking
is getreden en waarbij Armenië zich heeft aangesloten. In mei 2015 trad ook Kirgizië tot deze
overeenkomst toe.

VAN KRACHT ZIJNDE EN IN ONDERHANDELING ZIJNDE
OVEREENKOMSTEN

In december 2015 heeft de EU een nieuwe, verbeterde PSO met Kazachstan ondertekend. Deze
moet nog worden geratificeerd, maar is met ingang van 1 mei 2016 voorlopig in werking
getreden. De PSO met Turkmenistan van 1998 kan binnenkort door het Parlement worden
goedgekeurd, mits er tegelijkertijd een systeem wordt ingesteld om toezicht uit te oefenen op
de vooruitgang op het gebied van de mensenrechten. Mongolië heeft in mei 2013 een PSO
met de EU ondertekend en vóór eind 2017 zullen alle EU-lidstaten de overeenkomst hebben
geratificeerd.
De EU-strategie voor Centraal-Azië van 2007 werd in 2012, 2015 en in juni 2017 herzien. De
strategie omvat de basisrichtsnoeren voor toekomstige interactie met de regio en bouwt voort
op eerdere EU-overeenkomsten, -bijstandsprogramma's en -initiatieven. Het doel is stabiliteit
en voorspoed te creëren en daarnaast open samenlevingen, de rechtsstaat, democratisering en
op een ruimere samenwerking gebaseerde betrekkingen op het gebied van energiezekerheid en
diversificatie te bevorderen. De koolwaterstoffen van Kazachstan en Turkmenistan kunnen in
de toekomst belangrijk blijken voor de EU. Voor een aantal lidstaten was de terugtrekking van
de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF) uit Afghanistan – eind 2014
– een belangrijke kwestie. Niettemin zijn er een paar duizend Amerikaanse en NAVO-troepen
in het land achtergebleven. In 2013 werd voor de EU en Centraal-Azië een nieuwe sectorale
veiligheidsdialoog op hoog niveau opgestart. Met uitzondering van Turkmenistan heeft elk van
de landen een EU-delegatie. De EU staat op het punt een delegatie in te stellen in Mongolië.
De Centraal-Aziatische staten ontvangen financiering via het financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking (DCI): 1 028 miljoen EUR voor 2014-2020 (voor 2007-2013 was
dit nog 750 miljoen EUR), met inbegrip van bilaterale bijstand en regionale programma's
(360 miljoen EUR). De bijstand is toegespitst op onderwijs, regionale veiligheid, duurzaam
beheer van natuurlijke hulpbronnen en sociaal- economische ontwikkeling. Kazachstan is sinds
kort niet meer aangewezen op de bilaterale onderdelen van het financieringsinstrument voor
ontwikkelingssamenwerking, maar het land blijft toegang houden tot de regionale programma's.
Turkmenistan zal hier naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst niet meer op aangewezen
zijn. Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) functioneert in
alle landen, met uitzondering van Oezbekistan en Turkmenistan, waar maar heel weinig
maatschappelijke organisaties zijn, die bovendien slecht georganiseerd zijn en strikt worden
gecontroleerd.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/nl/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
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DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

A. Ingenomen standpunten (resoluties)
Het Parlement steunt de EU-strategie voor Centraal-Azië, maar heeft in zijn resolutie van
13 april 2016 aangegeven dat de strategie gerichter had moeten zijn.
— Ten aanzien van Kazachstan heeft het Parlement benadrukt dat er overeenstemming moet

worden bereikt over een versterkte PSO – het Parlement was verheugd over de toetreding
van het land tot de WTO in 2015 – en gesteld dat de schendingen van de mensenrechten
moeten worden aangepakt. Het Parlement heeft tevens verklaard het „meer-voor-meer”-
beginsel ten aanzien van de politieke en sociaal- economische hervormingen te zullen
toepassen.

— Uit solidariteit met Kirgizië heeft het Parlement in 2010 een resolutie aangenomen na de
gewelddadige onlusten in het zuiden van het land. In 2015 heeft het EP zijn bezorgdheid
geuit over de door Kirgizië opgestelde ngo-registers en wetsvoorstellen met betrekking tot
LGBTI-„propaganda”.

— Ten aanzien van Tadzjikistan heeft het Parlement in 2009 ingestemd met de sluiting van een
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, maar het land tegelijkertijd verzocht blijk
te geven van verbeteringen op het vlak van mensenrechten, corruptie, gezondheidszorg en
onderwijs.

— Het Parlement heeft voortdurend zijn zorgen geuit over de slechte mensenrechtensituatie
in Turkmenistan.

— Het Parlement heeft in december 2016 zijn goedkeuring gehecht aan het textielprotocol
tussen de EU en Oezbekistan, maar heeft het gebruik van gedwongen arbeid veroordeeld
en gepleit voor toezicht op de mensenrechten.

— De verklaringen van het Parlement over Mongolië hielden grotendeels verband met
economische kwesties en waren gericht op de ontwikkelings- en humanitaire behoeften
van het land, die zijn gekoppeld aan extreme weersomstandigheden. In april 2016
fungeerde Mongolië als gastheer bij de negende bijeenkomst van het parlementair
samenwerkingsverband Azië-Europa.

B. Interparlementaire samenwerking
De parlementaire samenwerkingscommissies (PSC's) voor samenwerking met de Centraal-
Aziatische landen vergaderen eens per jaar. De EP-leden houden toezicht op de uitvoering
van de PSO's en richten zich op mensenrechtenkwesties, politiek geweld, economische
en ontwikkelingssamenwerking en verkiezingsprocedures. Hoewel er geen PSC met de
parlementen van Mongolië en Turkmenistan is opgericht – omdat er geen PSO van kracht is –
worden er wel interparlementaire bijeenkomsten gehouden.
C. Verkiezingswaarneming en bevordering van de democratie
Wegens de verschillende niveaus van politieke ontwikkeling en de extreem grote verschillen in
democratische vooruitgang in Centraal-Azië, heeft het Parlement de verkiezingen in de regio
niet consequent waargenomen.
— In Tadzjikistan en Kirgizië heeft het Bureau voor Democratische Instellingen en

Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE/
ODIHR) waarvan ook de delegaties van het Europees Parlement deel uitmaken, de

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//nl
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parlementsverkiezingen van 2015 waargenomen. De conclusies waren negatief voor
Tadzjikistan en bemoedigend voor Kirgizië.

— Kazachstan heeft het Parlement slechts sporadisch uitgenodigd om zijn verkiezingen waar
te nemen. OVSE/ODIHR heeft stelselmatig significante tekortkomingen vastgesteld.

— Een delegatie van het Europees Parlement heeft de Mongoolse presidentsverkiezingen van
juni-juli 2017 waargenomen en vastgesteld dat het land zich tot een solide democratie aan
het ontwikkelen is.

— Het Parlement is nooit uitgenodigd om verkiezingen waar te nemen in Oezbekistan of
Turkmenistan.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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