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SREDNJA AZIJA

Strategija EU za Srednjo Azijo, pregledana leta 2015, letos praznuje 10. obletnico. Namen
strategije je doseči stabilnost in blaginjo ter spodbujati odprto družbo, pravno državo,
demokratizacijo in sodelovanje na področju energetske varnosti in diverzifikacije. Parlament
je poudaril pomen človekovih pravic, dobrega upravljanja in socialnega razvoja. Ravni
razvoja in demokratizacije so v državah Srednje Azije zelo različne, EU pa temu primerno
prilagaja svoj pristop.

PRAVNA PODLAGA

— Naslov V Pogodbe o Evropski uniji (PEU): „zunanje delovanje“;

— Člena 206 in 207 (trgovina) ter členi od 216 do 219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe
o delovanju Evropske unije (PDEU);

— Sporazumi o partnerstvu in sodelovanju pokrivajo dvostranske odnose, z izjemo
Turkmenistana, za katerega velja začasni trgovinski sporazum. Na ratifikacijo
v parlamentih držav članic EU in odobritev Parlamenta čakata sporazum o partnerstvu
in sodelovanju z Mongolijo in novi okrepljeni sporazum o partnerstvu in sodelovanju
s Kazahstanom.

RAZMERE V REGIJI

Srednja Azija s političnega oziroma gospodarskega vidika ni homogena regija. Čeprav
Parlament v to regijo uvršča tudi Mongolijo, pa država z zgodovinskega, geografskega in
političnega vidika v več pogledih odstopa od drugih.
Kazahstan in Mongolija sta v preteklosti zabeležila najvišjo stopnjo gospodarske rasti – med
najvišjimi na svetu – in si prizadevata za tesnejše odnose z EU.
Mongolija in Kirgizistan v primerjavi z ostalimi državami te regije izstopata s političnega vidika,
saj sta njuni demokraciji najrazvitejši. Vendar pa so nekatere spremembe kirgiške ustave iz
decembra 2016 in vse večja represija v obdobju pred predsedniškimi volitvami oktobra 2017
razlog za zaskrbljenost. V vseh drugih republikah Srednje Azije, predvsem pa v Turkmenistanu,
je zaznati velike pomanjkljivosti na področju človekovih pravic in številnih temeljnih svoboščin.
Vse te države so soočajo tudi s širjenjem islamskih skrajnih gibanj, njihovi medsebojni odnosi
pa so zaradi sporov glede meja in virov na splošno precej slabi. Vendar od smrti uzbekistanskega
predsednika Islama Karimova septembra 2016 nova oblast v tej državi daje spodbudne znake
za regionalno sodelovanje.
Vse države Srednje Azije imajo večplastno zunanjo politiko, s katero skušajo najti ravnotežje
v odnosih z Rusijo, Kitajsko in zahodom. Trajno nevtralnost Turkmenistana so priznali
celo Združeni narodi. Razen Kazahstana in Turkmenistana imajo vse države precej omejene
trgovinske stike z EU.
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Kazahstan je skupaj z Rusijo in Belorusijo ustanovil carinsko unijo. Maja 2014 so te tri države
ustanovile Evrazijsko gospodarsko unijo, ki se ji je pridružila še Armenija, sporazum o njeni
ustanovitvi pa je začel veljati 1. januarja 2015. Kirgizistan se je pridružil maja 2015.

VELJAVNI SPORAZUMI IN SPORAZUMI, O KATERIH POTEKAJO
POGAJANJA

EU je novi okrepljeni sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Kazahstanom podpisala
decembra 2015. Sporazum zdaj čaka na ratifikacijo, začasno pa se uporablja od 1. maja 2016.
Za sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom iz leta 1998 bo Parlament podal
soglasje, takoj ko bo vzpostavljen sistem za preverjanje napredka na področju človekovih
pravic. Mongolija je podpisala sporazum o partnerstvu in sodelovanju z EU maja 2013, njegova
ratifikacija v vseh državah članicah EU pa bo končana leta 2017.
Strategija EU za Srednjo Azijo iz leta 2007 je bila pregledana leta 2012, 2015 in junija 2017.
Strategija prinaša osnovne smernice za prihodnje vzajemno delovanje in nadgrajuje predhodne
sporazume, programe pomoči in pobude EU. Njen cilj je doseči stabilnost in blaginjo ter
spodbujati odprto družbo, pravno državo, demokratizacijo in bolj kooperativne odnose na
področju energetske varnosti in diverzifikacije. Kazahstanski in turkmenistanski ogljikovodiki
bi se lahko v prihodnje izkazali kot pomembni za EU. Za več držav članic EU je bilo pomembno
dejstvo, da so se iz Afganistana ob koncu leta 2014 umaknile Mednarodne varnostne sile za
pomoč (ISAF), čeprav bo v državi ostalo še nekaj tisoč pripadnikov ameriških in Natovih čet.
Leta 2013 je stekel varnostni dialog na visoki ravni med EU in Srednjo Azijo. Delegacije EU
so v vseh teh državah, razen v Turkmenistanu. EU namerava odpreti delegacijo v Mongoliji.
Vse države Srednje Azije prejemajo finančna sredstva iz instrumenta za financiranje razvojnega
sodelovanja: 1028 milijonov EUR za obdobje 2014–2020 (v primerjavi s 750 milijoni EUR
za obdobje 2007–2013), kamor štejemo dvostransko pomoč in tudi regionalne programe
(360 milijonov EUR). Pomoč je namenjena za izobraževanje, regionalno varnost, trajnostno
upravljanje naravnih virov in družbeno-gospodarski razvoj. Upravičenost za financiranje iz
dvostranskih delov tega instrumenta je nedavno „prerasel“ Kazahstan, ki pa bo še naprej
imel dostop do regionalnih programov. V prihodnosti bo tovrstno upravičenost „prerasel“ tudi
Turkmenistan. Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) se uporablja
v vseh državah, razen v Uzbekistanu in Turkmenistanu, kjer je organizacij civilne družbe
premalo, so preslabo organizirane in so pod zelo strogim nadzorom.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

A. Sprejeta stališča (resolucije)
Parlament je v svoji resoluciji z dne 13. aprila 2016 strategijo EU za Srednjo Azijo podprl,
čeprav se je zavzel za bolj osredotočen pristop.
— Parlament je glede Kazahstana poudaril pomen dogovora o okrepljenem sporazumu

o partnerstvu in sodelovanju – ob tem je pozdravil pristop te države k STO leta 2015 –
in obravnave zlorabe človekovih pravic. Izjavil je tudi, da bo za politične in družbeno-
gospodarske reforme uporabil načelo „več za več“.

— Leta 2010 je po nasilnih nemirih v južnem delu Kirgizistana sprejel resolucijo o solidarnosti
s to državo. Leta 2015 je Parlament izrazil zaskrbljenost, ker je država začela voditi
evidenco nevladnih organizacij in sprejela predloge zakonov o propagandi v zvezi
z osebami LGTBI.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SL&f=ST%2010113%202007%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/sl/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.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0121+0+DOC+XML+V0//SL
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— Leta 2009 je odobril sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Tadžikistanom,
vendar je državo pozval, naj dokaže, da je izboljšala razmere na področju človekovih
pravic, korupcije, zdravja in izobraževanja.

— Parlament redno izraža zaskrbljenost nad slabimi razmerami na področju človekovih pravic
v Turkmenistanu.

— Decembra 2016 je odobril protokol o trgovini s tekstilom med EU in Uzbekistanom,
obsodil pa je uporabo prisilnega dela in pozval k spremljanju stanja na področju človekovih
pravic.

— Izjave Parlamenta o Mongoliji se večinoma nanašajo na gospodarska vprašanja, pa tudi na
razvoj države in humanitarne potrebe, ki so povezane s skrajnimi vremenskimi razmerami.
Mongolija je aprila 2016 gostila 9. azijsko-evropsko parlamentarno partnersko srečanje.

B. Medparlamentarno sodelovanje
Odbori za parlamentarno sodelovanje z državami Srednje Azije se srečujejo vsako leto. Poslanci
nadzorujejo izvajanje sporazumov o partnerstvu in sodelovanju ter se še posebej posvečajo
vprašanjem s področja človekovih pravic, političnega nasilja, gospodarskega in razvojnega
sodelovanja ter volilnih postopkov. Čeprav ni posebnega odbora za parlamentarno sodelovanje
s parlamentoma Mongolije in Turkmenistana, saj ni veljavnega sporazuma o partnerstvu in
sodelovanju, pa se medparlamentarna srečanja vseeno organizirajo.
C. Opazovanje volitev in spodbujanje demokracije
Parlament zaradi različnih ravni političnega razvoja in zelo spremenljivih ravni demokratičnega
napredka v Srednji Aziji do sedaj ni dosledno opazoval volitev v regiji.
— Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in

sodelovanje v Evropi (OVSE/ODHIR) je z delegacijami Evropskega parlamenta leta 2015
opazoval parlamentarne volitve v Tadžikistanu in Kirgizistanu; o Tadžikistanu je oblikoval
negativne zaključke, o Kirgizistanu pa pozitivne.

— Kazahstan je Evropski parlament na opazovanje volitev povabil le redko. OVSE/ODHIR
je redno ugotavljal večje nepravilnosti.

— Delegacija Evropskega parlamenta je junija in julija 2017 spremljala predsedniške volitve
v Mongoliji in ugotovila, da se v državi razvija trdna demokracija.

— Parlament še ni bil povabljen na opazovanje volitev v Uzbekistanu ali Turkmenistanu.

Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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