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STREDNÁ ÁZIA

Stratégia EÚ pre Strednú Áziu, ktorá bola naposledy revidovaná v roku 2015, tento rok oslávi
svoje desiate výročie. Jej cieľom je dosiahnuť stabilitu a prosperitu a súčasne podporovať
otvorené spoločnosti, právny štát, demokratizáciu a spoluprácu v oblasti energetickej
bezpečnosti a diverzifikácie. Parlament zdôrazňuje význam ľudských práv, dobrej správy vecí
verejných a sociálneho rozvoja. Miera demokratizácie a rozvoja sa v týchto krajinách značne
líši a EÚ tomu prispôsobuje svoj prístup.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ): vonkajšia činnosť.

— Články 206 – 207 (obchod) a 216 až 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ).

— Dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) pokrývajúce dvojstranné vzťahy, s výnimkou
Turkménska, v prípade ktorého bola uzavretá dočasná dohoda o obchode. V procese
ratifikácie parlamentmi členských štátov EÚ a získania súhlasu Parlamentu sú DPS
s Mongolskom a nová posilnená DPS s Kazachstanom.

SITUÁCIA V REGIÓNE

Z politického či hospodárskeho hľadiska nie je Stredná Ázia jednoliatym regiónom. Navyše,
hoci Parlament zaraďuje Mongolsko medzi krajiny regiónu, táto krajina je v mnohých smeroch
odlišná, pokiaľ ide o históriu, geografiu a politiku.
Kazachstan a Mongolsko v minulosti zaznamenali najvyššiu mieru hospodárskeho rastu –
v celosvetovom meradle sú na popredných miestach – a usilujú sa o nadviazanie užších vzťahov
s EÚ.
Mongolsko a Kirgizsko vynikajú medzi ostatnými krajinami v politickej oblasti, pretože ich
demokracie sú najvyspelejšie. Dôvodom na obavy sú však zmeny v kirgizskej ústave z decembra
2016 a silnejúce represie pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú uskutočniť v októbri
2017. Všetky ostatné stredoázijské republiky – najmä Turkménsko – sa vyznačujú výraznými
nedostatkami v oblasti ľudských práv a neuplatňujú mnohé základné slobody. Čelia tiež riziku
rozmáhajúcich sa islamských extrémistických hnutí a ich vzájomné vzťahy sú zväčša chabé
vzhľadom na spory o hranice a zdroje. Od úmrtia dlhoročného uzbeckého prezidenta Islama
Karimova v septembri 2016 však nové orgány vysielajú povzbudivé signály poukazujúce na
možnosť regionálnej spolupráce.
Zahraničná politika všetkých stredoázijských krajín je zameraná mnohostranne, keďže sa
usiluje udržať rovnováhu vo vzťahoch s Ruskom, Čínou a so Západom. Trvalú neutralitu
Turkménska dokonca uznala aj OSN. Okrem Kazachstanu a Turkménska majú všetky krajiny
veľmi obmedzené obchodné vzťahy s EÚ.
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Kazachstan je zakladajúcim členom colnej únie s Ruskom a Bieloruskom. V máji 2014 založili
tieto tri krajiny Eurázijskú úniu, ku ktorej pristúpilo Arménsko a ktorá vstúpila do platnosti
1. januára 2015. Kirgizsko sa stalo členom v máji 2015.

PLATNÉ A PREROKÚVANÉ DOHODY

EÚ v decembri 2015 podpísala novú posilnenú dohodu o partnerstve a spolupráci
s Kazachstanom. Čaká sa na jej ratifikáciu, no predbežne sa uplatňuje od 1. mája 2016. Pre
DPS s Turkménskom z roku 1998 môže Parlament čoskoro udeliť súhlas, ak sa zároveň vytvorí
systém na kontrolu pokroku v oblasti ľudských práv. Mongolsko podpísalo DPS s EÚ v máji
2013 a jej ratifikácia členskými štátmi EÚ má byť dokončená v roku 2017.
Stratégia EÚ pre Strednú Áziu z roku 2007 sa revidovala v rokoch 2012, 2015 a v júni 2017.
Táto stratégia poskytuje základné usmernenia k budúcej interakcii s regiónom a vychádza
z predchádzajúcich dohôd, programov pomoci a iniciatív EÚ. Jej cieľom je dosiahnuť stabilitu
a prosperitu a súčasne podporovať otvorené spoločnosti, právny štát, demokratizáciu a vzťahy
viac zamerané na spoluprácu z hľadiska energetickej bezpečnosti a diverzifikácie. Uhľovodíky,
ktoré sa nachádzajú v Kazachstane a Turkménsku, môžu byť pre EÚ v budúcnosti dôležité.
Významnou otázkou pre niekoľko členských štátov EÚ bolo stiahnutie medzinárodných
bezpečnostných pomocných síl z Afganistanu (ISAF), ktoré bolo dokončené v roku 2014,
hoci v krajine zostáva niekoľko tisíc vojakov z USA a NATO. V roku 2013 začal medzi EÚ
a Strednou Áziou nový dialóg na vysokej úrovni o bezpečnostnom sektore. Vo všetkých týchto
krajinách (s výnimkou Turkmenistanu) pôsobia delegácie EÚ. V Mongolsku bude čoskoro
otvorené zastúpenie EÚ.
Stredoázijské štáty v súčasnosti čerpajú finančné prostriedky z nástroja rozvojovej spolupráce
(DCI): 1 028 miliónov EUR na roky 2014 – 2020 (nárast zo 750 miliónov EUR v rokoch
2007 – 2013), čo zahŕňa bilaterálnu pomoc a regionálne programy (360 miliónov EUR).
Pomoc sa sústreďuje na vzdelávanie, regionálnu bezpečnosť, udržateľné riadenie prírodných
zdrojov a sociálno-ekonomický rozvoj. Kazachstan nedávno presiahol podmienky poskytovania
bilaterálnych častí DCI, no naďalej má prístup k regionálnym programom. K rovnakej situácii
pravdepodobne dôjde v blízkej budúcnosti aj v prípade Turkménska. Európsky nástroj pre
demokraciu a ľudské práva (EIDHR) funguje vo všetkých štátoch s výnimkou Uzbekistanu
a Turkménska, kde je príliš málo organizácií občianskej spoločnosti, sú príliš slabo organizované
a príliš prísne kontrolované.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A. Prijaté pozície (uznesenia)
Parlament podporil stratégiu EÚ pre Strednú Áziu, ale vo svojom uznesení z 13. apríla
2016žiadal, aby bola cielenejšia.
— Pokiaľ ide o Kazachstan, Parlament zdôraznil význam dosiahnutia rozšírenej DPS,

pričom uvítal pristúpenie krajiny k WTO v júli 2015, a význam riešenia prípadov
porušovania ľudských práv. Parlament sa tiež vyjadril, že v prípade politických a sociálno-
hospodárskych reforiem bude uplatňovať zásadu „viac za viac“.

— V roku 2010 Parlament prijal uznesenie zo solidarity s Kirgizskom v nadväznosti na
násilné nepokoje v južnej časti krajiny. V roku 2015 vyjadril Parlament znepokojenie
v súvislosti s registrom MVO, ktorý vypracovalo Kirgizsko, a s návrhmi právnych
predpisov o „propagande“ LGBTI.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/sk/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//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//SK
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— V prípade Tadžikistanu Parlament vyjadril súhlas s uzavretím DPS v roku 2009,
žiadal však, aby krajina preukázala zlepšenie na poli ľudských práv, korupcie, zdravia
a vzdelávania.

— Parlament neustále vyjadruje znepokojenie nad slabou bilanciou Turkménska v oblasti
ľudských práv.

— V decembri 2016 schválil protokol o textile dohodnutý medzi EÚ a Uzbekistanom, ale
odsúdil využívanie nútenej práce a vyzval na monitorovanie ľudských práv.

— Vyhlásenia Parlamentu o Mongolsku sa týkali prevažne hospodárskych otázok, pričom sa
zaoberali sa rozvojom krajiny a jej humanitárnymi potrebami v súvislosti s extrémnymi
poveternostnými podmienkami. V apríli 2016 sa v Mongolsku konala 9. schôdza
parlamentného partnerstva Ázia – Európa.

B. Medziparlamentná spolupráca
Parlamentné výbory pre spoluprácu so stredoázijskými krajinami zasadajú každý rok. Poslanci
Európskeho parlamentu dohliadajú na vykonávanie DPS a sústreďujú sa na problematiku
ľudských práv, politické násilie, hospodársku a rozvojovú spoluprácu a volebné procesy.
Hoci neexistuje výbor pre spoluprácu s mongolským ani turkménskym parlamentom – keďže
neexistuje platná DPS – konajú sa medziparlamentné zasadnutia.
C. Pozorovanie volieb a podpora demokracie
Vzhľadom na rôznu úroveň politického rozvoja a mimoriadne rôznorodú úroveň
demokratického pokroku v Strednej Ázii Parlament nevykonáva pozorovanie volieb v regióne
na trvalej báze.
— Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu

v Európe (OSCE ODIHR) spolu s delegáciami Európskeho parlamentu sledovali v roku
2015 voľby do parlamentu v Tadžikistane a Kirgizsku, pričom v prípade Tadžikistanu
dospeli k negatívnym záverom a v prípade Kirgizska k povzbudivým záverom.

— Kazachstan sporadicky prizýva Parlament na pozorovanie volieb. OSCE ODIHR neustále
zisťuje závažné nedostatky.

— V júni a júli 2016 delegácia Európskeho parlamentu pozorovala parlamentné voľby
v Mongolsku a poznamenala, že krajina buduje pevnú demokraciu.

— Parlament nikdy nebol pozvaný na pozorovanie volieb v Uzbekistane ani Turkménsku.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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