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AZJA ŚRODKOWA

W bieżącym roku przypada dziesiąta rocznica istnienia unijnej strategii dotyczącej
Azji Środkowej, której ostatni przegląd miał miejsce w 2015 r. Celem tej strategii
jest osiągnięcie stabilności i dobrobytu przy jednoczesnym promowaniu otwartego
społeczeństwa, praworządności, demokratyzacji oraz współpracy w obszarze bezpieczeństwa
energetycznego i dywersyfikacji źródeł energii. Parlament podkreślił znaczenie praw
człowieka, dobrego sprawowania władzy i rozwoju społecznego. Poziom rozwoju
i demokratyzacji państw Azji Środkowej jest bardzo różny, zatem UE dostosowuje
odpowiednio podejście do nich.

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V Traktatu o Unii Europejskiej (TUE): „działania zewnętrzne”;

— Artykuły 206–207 (handel) i 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

— Umowy o partnerstwie i współpracy obejmujące stosunki dwustronne, z wyjątkiem
Turkmenistanu, z którym zawarto przejściową umowę handlową. Umowa o partnerstwie
i współpracy z Mongolią i nowa wzmocniona umowa o partnerstwie i współpracy
z Kazachstanem są aktualnie ratyfikowane przez parlamenty państw członkowskich UE
i oczekują na zgodę ze strony Parlamentu.

SYTUACJA W REGIONIE

Azja Środkowa nie jest regionem jednolitym pod względem politycznym czy gospodarczym.
Ponadto, chociaż Parlament uznaje Mongolię za część tego regionu, kraj ten jest pod wieloma
względami odmienny z uwagi na swą historię, aspekty geograficzne i polityczne.
Kazachstan i Mongolia osiągnęły w przeszłości najwyższe wskaźniki wzrostu gospodarczego
– jedne z najwyższych na świecie – i dążą do zacieśnienia stosunków z UE.
Kirgistan i Mongolia różnią się politycznie od pozostałych krajów, jako że demokracja
jest w nich najbardziej rozwinięta. Jednakże niektóre zmiany w konstytucji Kirgistanu
wprowadzone w grudniu 2016 r. i narastające represje w okresie poprzedzającym wybory
prezydenckie w październiku 2017 r. dają powód do niepokoju. We wszystkich pozostałych
republikach Azji Środkowej – a zwłaszcza w Turkmenistanie – obserwuje się poważne
uchybienia w kwestii praw człowieka i podstawowych wolności. Kraje te muszą również
stawić czoła zagrożeniu ekspansją ruchów ekstremistów islamskich, a ich wzajemne stosunki są
ogólnie złe ze względu na spory dotyczące granic i zasobów. Jednak od czasu śmierci prezydenta
Uzbekistanu Isłama Karimowa we wrześniu 2016 r. nowe władze wysyłają obiecujące sygnały
dotyczące współpracy regionalnej.
Wszystkie kraje Azji Środkowej są wielowymiarowe, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną,
i balansują między Rosją, Chinami i Zachodem. Odwieczną neutralność Turkmenistanu uznała
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nawet ONZ. Z wyjątkiem Kazachstanu i Turkmenistanu, wszystkie kraje w regionie mają bardzo
ograniczone stosunki handlowe z UE.
Kazachstan jest założycielem unii celnej z Rosją i Białorusią. W maju 2014 r. kraje te podpisały
utworzenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (wraz z Armenią), która weszła w życie w dniu
1 stycznia 2015 r. Kirgistan dołączył do niej w maju 2015 r.

OBOWIĄZUJĄCE I NEGOCJOWANE UMOWY

UE podpisała nową wzmocnioną umowę o partnerstwie i współpracy z Kazachstanem w grudniu
2015 r. Oczekuje ona na ratyfikację, ale stosuje się ją już tymczasowo od 1 maja 2016 r. Umowa
o partnerstwie i współpracy z Turkmenistanem z 1998 r. może wkrótce zostać zatwierdzona
przez PE, pod warunkiem że jednocześnie powstanie system kontroli postępów w dziedzinie
praw człowieka. Mongolia podpisała umowę o partnerstwie i współpracy w maju 2013 r., a jej
ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie zakończy się w 2017 r.
W 2012 i 2015 r., a także w czerwcu 2017 r. dokonano przeglądu strategii UE wobec
Azji Środkowej z 2007 r. Strategia ta określa podstawowe wytyczne dla przyszłych
interakcji w regionie i opiera się na wcześniejszych umowach UE oraz programach pomocy
i inicjatywach w tym zakresie. Jej celem jest osiągnięcie stabilności i dobrobytu przy
jednoczesnym promowaniu otwartego społeczeństwa, praworządności, demokratyzacji oraz
ściślejszej współpracy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł
energii. W przyszłości zasoby węglowodorów Kazachstanu i Turkmenistanu mogą mieć istotne
znaczenie dla UE. Dla wielu państw członkowskich UE ważną kwestią było wycofanie
z Afganistanu pod koniec 2014 r. Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa, choć
w kraju tym pozostało kilka tysięcy żołnierzy z USA i NATO. W 2013 r. rozpoczęły się
rozmowy na wysokim szczeblu między UE a Azją Środkową dotyczące sektora bezpieczeństwa.
We wszystkich tych krajach, z wyjątkiem Turkmenistanu, znajdują się delegatury UE. Unia
Europejska zamierza utworzyć wkrótce delegaturę w Mongolii.
Państwa Azji Środkowej otrzymują środki finansowe z instrumentu finansowania współpracy
na rzecz rozwoju: 1028 mln EUR na okres 2014-2020 (wzrost w stosunku do okresu 2007-2013,
kiedy to wysokość środków wynosiła 750 mln EUR), które posłużą do sfinansowania
zarówno pomocy dwustronnej, jak i programów regionalnych (360 mln EUR). Środki
pomocowe przeznacza się głównie na edukację, bezpieczeństwo regionalne, zrównoważone
gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Kazachstan
przestał niedawno korzystać z pomocy dwustronnej w ramach tego instrumentu, lecz nadal
ma dostęp do programów regionalnych. W przyszłości podobna sytuacja może mieć miejsce
w odniesieniu do Turkmenistanu. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw
Człowieka funkcjonuje we wszystkich państwach z wyjątkiem Uzbekistanu i Turkmenistanu,
gdzie organizacje społeczeństwa obywatelskiego są zbyt nieliczne, słabo zorganizowane i ściśle
kontrolowane.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

A. Przyjęte stanowiska (rezolucje)
Parlament poparł unijną strategię dotyczącą Azji Środkowej, ale w swojej rezolucji z dnia
13 kwietnia 2016 r. zaapelował o jej lepsze ukierunkowanie.
— W kwestii Kazachstanu Parlament podkreślił znaczenie osiągnięcia porozumienia

w sprawie wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy oraz podjęcia działań
w kwestii nadużyć w obszarze praw człowieka, a także z zadowoleniem odniósł się

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/19-conclusions-central-asia/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2010113%202007%20INIT
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
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//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//PL
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do przyjęcia tego kraju do WTO w 2015 r. Parlament stwierdził również, że będzie
stosował zasadę „więcej za więcej” w odniesieniu do reform politycznych i społeczno-
gospodarczych.

— W 2010 r., w geście solidarności z Kirgistanem, Parlament przyjął rezolucję w związku
z gwałtownymi zamieszkami w południowej części tego kraju. W 2015 r. wyraził
zaniepokojenie sporządzeniem w Kirgistanie rejestrów organizacji pozarządowych oraz
projektem przepisów w ramach tzw. propagandy LGTBI.

— Jeżeli chodzi o Tadżykistan, Parlament wyraził w 2009 r. zgodę na zawarcie umowy
o partnerstwie i współpracy, lecz wezwał ten kraj do poprawienia sytuacji w obszarach
praw człowieka, korupcji, zdrowia i edukacji.

— Parlament stale wyraża zaniepokojenie złą sytuacją w zakresie praw człowieka
w Turkmenistanie.

— W grudniu 2016 r. zatwierdził on protokół w sprawie wyrobów włókienniczych zawarty
między UE a Uzbekistanem, jednak potępił przymusową pracę i wezwał do monitorowania
praw człowieka.

— Oświadczenia Parlamentu w sprawie Mongolii dotyczą w głównej mierze kwestii
gospodarczych, chociaż odnoszą się również do rozwoju kraju i jego potrzeb
humanitarnych powiązanych z niezwykle trudnymi warunkami klimatycznymi.
W kwietniu 2016 r. Mongolia była gospodarzem 9. posiedzenia Partnerstwa
Parlamentarnego Azja–Europa.

B. Współpraca międzyparlamentarna
Komisje współpracy parlamentarnej co roku biorą udział w spotkaniach z krajami Azji
Środkowej. Członkowie komisji dokonują przeglądu wdrażania umów o partnerstwie
i współpracy oraz koncentrują się na kwestiach praw człowieka, przemocy politycznej,
współpracy gospodarczej i współpracy na rzecz rozwoju oraz procesów wyborczych. Choć nie
istnieją jeszcze komisje współpracy parlamentarnej z parlamentami Mongolii i Turkmenistanu
(jako że nie obowiązują jeszcze umowy o partnerstwie i współpracy z tymi krajami), odbywają
się już posiedzenia międzyparlamentarne.
C. Obserwacja wyborów i propagowanie demokracji
Ze względu na różnice w poziomie rozwoju politycznego i niezwykle duże zróżnicowanie
poziomu postępu demokratycznego w Azji Środkowej Parlament nie prowadził jeszcze
regularnej obserwacji wyborów w tym regionie.
— W Tadżykistanie i Kirgistanie delegacje Biura Instytucji Demokratycznych i Praw

Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE ODHIR) oraz
Parlamentu Europejskiego obserwowały wybory parlamentarne w 2015 r., w wyniku
których negatywnie oceniono sytuację w pierwszym kraju, zaś pozytywnie w tym drugim.

— Kazachstan sporadycznie zapraszał Parlament do obserwacji wyborów. OBWE ODHIR za
każdym razem stwierdzało poważne nieprawidłowości.

— Delegacja Parlamentu Europejskiego obserwowała wybory prezydenckie w Mongolii na
przełomie czerwca i lipca 2017 r. i stwierdziła, że w kraju tym ugruntowuje się solidna
demokracja.

— Parlament nie został nigdy zaproszony na wybory w Uzbekistanie ani Turkmenistanie.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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