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ASIA CENTRALĂ

Strategia UE privind Asia Centrală, revizuită cel mai recent în 2015, își sărbătorește anul
acesta cea de a zecea aniversare. Aceasta are ca obiectiv stabilitatea și prosperitatea,
promovând totodată societățile deschise, preeminența legii, democratizarea și cooperarea în
domeniul securității și diversificării energetice. Parlamentul a subliniat importanța drepturilor
omului, a bunei guvernări și a dezvoltării sociale. Nivelurile de dezvoltare și de democratizare
din țările din aceste țări sunt foarte diferite, iar UE își adaptează abordarea în consecință.

TEMEI JURIDIC

— Titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE): „acțiunea externă”;

— articolele 206-207 (comerțul) și 216-219 (acordurile internaționale) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

— acordurile de parteneriat și cooperare (APC) care cuprind relațiile bilaterale, cu excepția
Turkmenistanului, cu care există un acord comercial interimar în vigoare. APC cu
Mongolia și un nou APC consolidat cu Kazahstanul sunt în prezent în curs de ratificare de
către parlamentele statelor membre ale UE și de a obține aprobarea Parlamentului.

SITUAȚIA DIN REGIUNE

Asia Centrală nu este o regiune omogenă din punct de vedere politic și economic. În plus,
deși Mongolia este clasificată de Parlament drept parte a regiunii, din punct de vedere istoric,
geografic și politic, această țară este considerată „excepțională” din mai multe perspective.
În trecut, Kazahstanul și Mongolia au înregistrat cele mai mari rate de creștere economică –
printre cele mai ridicate din lume – și urmăresc să ajungă la relații mai strânse cu UE.
Kârgâzstanul și Mongolia se detașează din punct de vedere politic de restul statelor, deoarece
au cele mai dezvoltate democrații. Cu toate acestea, anumite modificări ale Constituției
Kârgâzstanului în decembrie 2016 și represiunea crescândă în perioada premergătoare alegerilor
prezidențiale din octombrie 2017 constituie un motiv de îngrijorare. Toate republicile din Asia
Centrală, îndeosebi Turkmenistanul, suferă de pe urma unor deficiențe grave în domeniul
drepturilor omului, iar numeroase libertăți fundamentale nu sunt respectate. De asemenea, aceste
state se confruntă cu riscul reprezentat de extinderea mișcărilor extremiste islamice, iar relațiile
dintre ele sunt în general deficitare din cauza litigiilor frontaliere și a celor legate de resurse.
Totuși, de la decesul președintelui Uzbekistanului, Islam Karimov, la putere de mulți ani, deces
survenit în septembrie 2016, noile autorități au început să transmită semnale încurajatoare cu
privire la cooperarea regională.
Toate statele din Asia Centrală au politici externe multidimensionale, urmărind să echilibreze
relațiile cu Rusia, cu China și cu Occidentul. Neutralitatea permanentă a Turkmenistanului a
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fost recunoscută chiar și de către ONU. Cu excepția Kazahstanului și a Turkmenistanului, toate
au relații comerciale foarte limitate cu UE.
Kazahstanul este membru fondator al Uniunii vamale cu Rusia și Belarus. În mai 2014, aceste
trei țări au înființat Uniunea Eurasiatică, la care s-a alăturat Armenia și care a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 2015. Kârgâzstanul s-a alăturat Uniunii în mai 2015.

ACORDURI ÎN VIGOARE ȘI ÎN CURS DE NEGOCIERE

UE a semnat un APC consolidat cu Kazahstanul în decembrie 2015. El așteaptă ratificarea, dar
se aplică cu titlu provizoriu de la 1 mai 2016. APC-ul încheiat cu Turkmenistanul în 1998 ar
putea fi aprobat în curând de către PE, cu condiția înființării concomitente a unui sistem pentru a
verifica progresele înregistrate în domeniul drepturilor omului. În mai 2013, Mongolia a semnat
un APC cu UE, iar ratificarea sa de către toate statele membre ale UE va fi finalizată în 2017.
Strategia UE pentru Asia Centrală, adoptată în 2007 , a fost reevaluată în 2012, în 2015 și
în iunie 2017. Strategia cuprinde orientări fundamentale cu privire la viitoarele interacțiuni
cu regiunea și se bazează pe acordurile, programele de asistență și inițiativele anterioare ale
UE. Aceasta vizează stabilitatea și prosperitatea, promovând totodată societățile deschise, statul
de drept, democratizarea și o cooperare sporită la nivelul relațiilor în domeniul securității și
diversificării energetice. Hidrocarburile din Kazahstan și Turkmenistan pot fi importante pentru
viitorul Uniunii Europene. Un aspect important pentru mai multe state membre ale UE l-a
constituit retragerea Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate din Afganistan (ISAF),
la sfârșitul anului 2014 – deși câteva mii de soldați ai SUA și ai NATO au rămas pe teritoriul țării.
În 2013 a fost lansat un dialog UE-Asia Centrală la nivel înalt în domeniul securității. Există
delegații UE în toate aceste țări, cu excepția Turkmenistanului. UE este pe cale să deschidă o
delegație în Mongolia.
Statele din Asia Centrală beneficiază de finanțare din partea Instrumentului de cooperare pentru
dezvoltare (ICD): 1 028 de milioane EUR pentru perioada 2014-2020 (în creștere față de 750
de milioane EUR pentru perioada 2007-2013), sumă care include atât asistența bilaterală, cât și
programele regionale (360 de milioane EUR). Asistența se axează pe educație, pe securitatea
regională, pe gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și pe dezvoltarea socio-economică.
De curând, Kazahstanul nu mai este admisibil pentru partea bilaterală din ICD, având însă, în
continuare, acces la programele regionale. Este foarte probabil ca în viitor nici Turkmenistanul
să nu mai îndeplinească condițiile de admisibilitate. Instrumentul european pentru democrație
și drepturile omului (EIDHR) funcționează în toate statele, cu excepția Uzbekistanului și a
Turkmenistanului, unde organizațiile societății civile sunt prea reduse ca număr, slab organizate
și prea strict controlate.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

A. Poziții adoptate (rezoluții)
Parlamentul a sprijinit Strategia UE pentru Asia Centrală, dar a solicitat ca aceasta să fie mai
bine orientată în rezoluția sa din 13 aprilie 2016referitoare la cea mai recentă reexaminare a
strategiei.
— În ceea ce privește Kazahstanul, Parlamentul a subliniat că este important să se convină

asupra unui APC consolidat – și a salutat aderarea țării la OMC în 2015 – și să se pună capăt
încălcărilor drepturilor omului. De asemenea, Parlamentul a subliniat că, în ceea ce privește
reformele politice și socio-economice, va aplica principiul „mai mult pentru mai mult”.

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
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//EN
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— În 2010, în urma unor revolte violente care au avut loc în regiunea sudică a Kârgâzstanului,
Parlamentul a adoptat o rezoluție exprimându-și solidaritatea cu acest stat. În 2015,
Parlamentul European s-a arătat preocupat de proiectele de legi pregătite în Kârgâzstan
privind „propaganda” LGBTI.

— În ceea ce privește Tadjikistanul, Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la încheierea
APC în 2009, însă a solicitat ca statul să dea dovadă de progrese în domeniul drepturilor
omului, al corupției, al sănătății și al educației.

— Parlamentul și-a exprimat în mod consecvent preocuparea cu privire la situația precară a
drepturilor omului din Turkmenistan.

— Parlamentul a aprobat Protocolul UE-Uzbekistan în domeniul textilelor încheiat
în decembrie 2016, dar a condamnat utilizarea muncii forțate și a solicitat monitorizarea
drepturilor omului.

— Afirmațiile Parlamentului cu privire la Mongolia vizează, în principal, aspecte economice,
abordând, totodată, nevoile de dezvoltare și nevoile umanitare ale statului legate de
condițiile meteorologice extreme. În aprilie 2016, Mongolia a găzduit cea de a noua
reuniune a parteneriatului parlamentar Asia-Europa.

B. Cooperarea interparlamentară
Comisiile parlamentare de cooperare (CPC) cu statele din Asia Centrală se reunesc anual.
Deputații în Parlamentul European supraveghează punerea în aplicare a APC și își concentrează
atenția asupra chestiunilor legate de drepturile omului, a violenței politice, a cooperării
economice și pentru dezvoltare și a proceselor electorale. Deși nu există nicio CPC cu
Parlamentul Mongoliei și cu cel al Turkmenistanului - deoarece nu există niciun APC în vigoare
- se organizează reuniuni interparlamentare.
C. Observarea alegerilor și promovarea democrației
Date fiind nivelurile diferite de dezvoltare politică și nivelurile extrem de variabile ale evoluției
democratice din Asia Centrală, Parlamentul nu a observat în mod consecvent alegerile din
regiune.
— În Tadjikistan și în Kârgâzstan, Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului

(ODHIR) al OSCE, alături de delegații ale Parlamentului European, a observat alegerile
parlamentare din 2015, ajungând la concluzii negative în ceea ce privește primul stat și la
concluzii încurajatoare legate de cel de al doilea.

— Kazahstanul a invitat din când în când Parlamentul să observe alegerile organizate în acest
stat. ODIHR al OSCE a identificat în mod sistematic deficiențe semnificative.

— O delegație a Parlamentului European a observat alegerile prezidențiale din Mongolia
în iunie/iulie 2017 și a luat act de faptul că țara își dezvoltă o democrație solidă.

— Parlamentul nu a fost invitat niciodată să observe alegerile din Uzbekistan sau din
Turkmenistan.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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