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KESK-AASIA

Euroopa Liit tunnistab suurt Aasia maailmajagu Euroopaga ühendava Kesk-
Aasia piirkonna strateegilist tähtsust. 2019. aastal ajakohastas EL oma Kesk-
Aasia strateegiat, et keskenduda vastupanuvõimele (hõlmates selliseid valdkondi
nagu inimõigused, piirijulgeolek ja keskkond), heaolule (pöörates suurt tähelepanu
ühenduvusele) ja piirkondlikule koostööle. Euroopa Parlament rõhutab inimõiguste,
hea valitsemistava ja sotsiaalse arengu tähtsust piirkonnas ning toonitab
parlamentaarse diplomaatia rolli. Parlament toetab kindlalt demokraatiat ja õigusriiki
konkreetsete algatustega, nagu demokratiseerimine Kesk-Aasias. Võttes arvesse
Talibani riigipööret Afganistanis 2021. aasta augustis, on Kesk-Aasia muutunud
julgeoleku ja stabiilsuse jaoks ülioluliseks piirkonnaks. Kuigi Tadžikistan on
väljendanud teatavaid kahtlusi, alustasid Türkmenistan ja Usbekistan hiljuti koostööd
Talibaniga. 2022. aasta jaanuari rahutused Kasahstanis (mis lõppesid pärast
seda, kui Ühise Julgeoleku Lepingu Organisatsioon saatis sinna Venemaa juhitud
väed) ning praegused kokkupõrked Tadžikistani ja Kõrgõzstani vahel näitavad
ebastabiilsuse ohtu Venemaa mõju all olevas piirkonnas. Pärast Venemaa
sissetungi Ukrainasse ja vägede koondamist rindele on Moskva mõju Kesk-Aasias
nõrgenemas. Venemaa on piirkonna peamine julgeoleku tagaja, kelle sõjaväebaasid
asuvad viiest Kesk-Aasia riigist kolmes, ning Venemaa kontrollib kahte kolmandikku
relvade impordist ja toetab selle piirkonna valitsusi.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) V jaotis: välistegevus;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 206–207 (kaubandus) ja 216–219
(rahvusvahelised lepingud);

— partnerlus- ja koostöölepingud, millega reguleeritakse kahepoolseid suhteid, välja
arvatud Türkmenistaniga, kellega on sõlmitud kaubandust käsitlev vaheleping.
Uus laiendatud partnerlus- ja koostööleping Kasahstaniga jõustus täielikult
1. märtsil 2020. Laiendatud partnerlus- ja koostööleping Kõrgõzstaniga parafeeriti
2019. aasta juulis ja käimas on läbirääkimised Usbekistaniga. Tadžikistan on
samuti väljendanud huvi laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu vastu.

KESK-AASIA RIIGID NING ELI JA KESK-AASIA SUHTED

Aastaid olid Kesk-Aasia riikide omavahelised suhted üldiselt halvad piire ja
loodusvarasid puudutavate vaidluste tõttu. Usbekistanis on olukord siiski kiiresti
muutunud pärast 2016. aastal toimunud riigijuhtide vahetumist. See on avanud
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uusi võimalusi piirkondlikuks koostööks. 2018. aasta märtsis peeti Astanas
Kesk-Aasia riigijuhtide piirkondlikule koostööle pühendatud tippkohtumine, mis oli
esimene sedalaadi kohtumine pärast 1990. aastaid. Teine tippkohtumine toimus
2019. aasta novembris Taškendis. Teisalt pööratakse suurt tähelepanu taastuvatele
energiaallikatele, pidades silmas piirkondliku koostöö ja investeeringute tohutut
potentsiaali. Piirkondlik majandus vähenes 2020. aastal COVID-19 pandeemia tõttu
tugevalt, seejärel kasvas 2021. aastal 3,9% ning praegused majandusväljavaated on
ebakindlad tulenevalt Venemaa sissetungist Ukrainasse, ülemaailmsest inflatsioonist
ja toorainehindade tõusust.
Kõik Kesk-Aasia riigid järgivad välispoliitikas paralleelselt mitut suunda ning püüavad
saavutada tasakaalu suhetes Venemaa, Hiina, ELi ja eriti USAga. Suhted Türgi
ja Iraaniga on samuti olulised. Türkmenistan on olnud suures osas välismaailmale
suletud ja isegi ÜRO tunnustab tema „püsivat neutraalsust“. Kasahstaniga on
ELil märkimisväärsed kaubandussuhted, eelkõige maavarade kaubanduse vallas.
Suures osas tänu ELi ja Usbekistani vahelise tekstiiltoodetega kauplemise protokolli
vastuvõtmisele, millele Euroopa Parlament 2016. aastal nõusoleku andis, on tõusuteel
ka kaubandus Usbekistaniga. EL on ka väljendanud rahulolu Kõrgõzstani, Tadžikistani
ja Kasahstani ühinemise üle Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO). Kasahstan
ja Kõrgõzstan on Euraasia Majandusliidu liikmed.
2016. aastal avaldas Euroopa Parlament toetust ELi Kesk-Aasia strateegiale, nõudes
selle täpsemat suunamist. Nõukogu kiitis ELi Kesk-Aasia strateegia heaks 2019. aasta
juunis. ELi suhete ulatus on seotud konkreetsete Kesk-Aasia riikide valmisolekuga
viia ellu reforme ja tugevdada demokraatiat, inimõigusi, õigusriiki ning kohtute
sõltumatust, ajakohastada ja mitmekesistada majandust turumajanduse suunas,
sealhulgas erasektori, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamise
kaudu.
Piirkondliku lähenemisviisi ja piirkondliku koostöö tähtsust on rõhutatud ka ELi
ja Kesk-Aasia ministrite kohtumistel. ELi ja Kesk-Aasia ministrite 17. kohtumine
toimus 2021. aasta novembris, et toetada keskkonnahoidlikku ja kestlikku
COVID-19 pandeemia järgset taastumist ning ergutada koostööd Afganistani arengust
tulenevate probleemide lahendamiseks.
Parlamendi tegevust Kesk-Aasias teostavad peamiselt väliskomisjon (AFET),
rahvusvahelise kaubanduse komisjon (INTA) ning julgeoleku ja kaitse allkomisjon
(SEDE); inimõiguste allkomisjon (DROI), Kesk-Aasiaga suhtlemiseks loodud
delegatsioon (D-CAS) ning parlamentaarsete koostöökomisjonide ja Afganistaniga
suhtlemiseks loodud delegatsiooni (D-AF) kaudu. Parlamentaarsed koostöökomisjonid
enamiku Kesk-Aasia riikidega käivad koos igal aastal. Parlamendiliikmed
vaatavad üle partnerlus- ja koostöölepingute rakendamise ning keskenduvad
inimõiguste küsimustele, poliitilisele olukorrale, majandus- ja arengukoostööle ning
valimisprotsessidele.
ELi ja Kesk-Aasia kõrgetasemelised poliitilised ja julgeolekualased dialoogid
on alates 2013. aastast toimunud regulaarselt kõrgetasemelistes poliitilistes- ja
julgeolekuküsimustes, millesse on kaasatud EL ja Kesk-Aasia riigid. Need dialoogid
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on viinud aruteludeni ELi Kesk-Aasia strateegia prioriteetide üle ning ELi ja Aasia
ühenduvuse edendamiseni.
ELil on delegatsioonid kõigis Kesk-Aasia riikides, viimasena loodi 2019. aasta juulis
ELi delegatsioon Türkmenistanis. ELi delegatsioon Mongoolias loodi 2017. aastal.
2020. aastal ulatus kahepoolse kaubavahetuse maht 22,3 miljardi euroni ja
kaubandusbilansi ülejääk oli 4,1 miljardit eurot Kesk-Aasia kasuks. Kesk-Aasia
riigid said 2014.–2020. aastal arengukoostöö rahastamisvahendist 1,02 miljardit
eurot, mis hõlmas nii kahepoolset abi kui ka piirkondlikke programme (360 miljonit
eurot). Abi keskendus haridusele, piirkondlikule julgeolekule, loodusvarade kestlikule
majandamisele ning sotsiaal-majanduslikule arengule. Kasahstan ja Türkmenistan
ei vasta enam rahastamisvahendi kahepoolsete programmide tingimustele, kuna
mõlemad riigid on jõudnud kõrgema keskmise sissetulekuga riigi staatusesse,
kuid neil on endiselt juurdepääs piirkondlikele programmidele. Demokraatia ja
inimõiguste Euroopa rahastamisvahend toimib kõigis Kesk-Aasia riikides, välja arvatud
Türkmenistanis, kus on väga vähe kodanikuühiskonna organisatsioone, need on
halvasti korraldatud ja range kontrolli all. Programm „Euroopa horisont“ on ELi uus
peamine teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm, mille eelarve on
95,5 miljardit eurot kasutamiseks kogu maailmas mitmeaastase sihtprogrammi (2021–
2027) raames seitsme aasta jooksul.
EL on ajakohastanud varasemaid partnerlus- ja koostöölepinguid Kesk-Aasia
partneritega.
ELi ja Kesk-Aasia keskkonna ja kliimamuutuste töörühma 10. koosolek toimus 4. ja
5. oktoobril 2021. 6. oktoobril 2021 toimus Kasahstanis Almatõs ELi ja Kesk-Aasia
kodanikuühiskonna foorum, millel keskenduti teemale „Parema tuleviku rajamine:
Osalemine COVIDi-järgses kestlikus taastumises“.
Pärast Talibani riigipööret 2021. aasta augustis on olukord Afganistanis muutunud
mitte ainult ülemaailmseks probleemiks, vaid ka Kesk-Aasia riikide valitsuste
peamiseks mureküsimuseks. Kesk-Aasia tervikuna on nüüd oluline piirkond, et hoida
ära usuäärmusluse, terrorivõrgustike ja uimastikaubanduse levimine üle riigipiiride.
Üksikud Kesk-Aasia vabariigid (eelkõige Tadžikistan) on endiselt vastu sisulisele
koostööle Talibaniga, hoolimata asjaolust, et Taliban näib samal ajal olevat käivitanud
diplomaatilise kampaania oma Kesk-Aasia naaberriikide rahustamiseks. Afganistani
humanitaarkriisi tõttu on Kesk-Aasiast saanud sihtkoht paljudele Afganistani
pagulastele, kes on seega potentsiaalsed ELi lisatoetuse saajad, võttes arvesse ELi
mitmeaastase sihtprogrammi (2021–2027) kahepoolseid ja piirkondlikke programme.
A. Kasahstan
Euroopa Parlament andis laiendatud partnerlus- ja koostöölepingule Kasahstaniga
nõusoleku 2017. aastal, rõhutades põhimõtte „rohkema eest rohkem“ tähtsust
poliitiliste ja sotsiaal-majanduslike reformide soodustamisel.
Kolm aastakümmet võimul olnud endine president Nursultan Nazarbajev lahkus
2019. aasta märtsis ametist, kuid kõrgeima juhi ja rahva isana säilitas ta uue
presidendi Tokajevi juhtimisel märkimisväärse mõju ja ametlikud volitused, olles
riikliku julgeolekunõukogu esimees. Kasahstanis toimusid 2021. aasta jaanuaris
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parlamendivalimised, et valida 107-kohaline Mäžilis. Valitsev partei Nur-Otan säilitas
enamuse, samas kui opositsioonipartei OSDP (Üldrahvuslik sotsiaaldemokraatlik
partei) boikoteeris valimisi, väites, et poliitiline eliit on pannud toime pettuse.
Parlament võttis jaanuaris 2022 vastu resolutsiooniolukorra kohta Kasahstanis
peale seda, kui seal puhkesid protestid pärast Kasahstani valitsuse kindlaks
määratud veeldatud gaasi hinna ootamatut tõusu. Protestid eskaleerusid pärast
seda, kui tundmatud, hästi koolitatud ja organiseeritud relvastatud isikud
provotseerisid vägivaldseid aktsioone. President Tokajev nõudis kiireloomuliste
meetmete vastuvõtmist ja kuulutas välja erakorralise seisukorra. Vastuseks president
Tokajevi palvele nõustus Venemaa juhitud sõjaline liit Ühise Julgeoleku Lepingu
Organisatsioon (CSTO) saatma Kasahstani sõdureid (nn rahuvalvejõud) Venemaalt,
Valgevenest, Tadžikistanist, Armeeniast ja Kõrgõzstanist.
President Tokajev on kasutanud kriisi, et süüdistada eelmist administratsiooni,
tugevdada oma võimu ja lõpetada Nazarbajevi poolt talle peale surutud kaksikvõimu
kokkulepe. Tokajev asus Julgeolekunõukogu eesistuja ametikohale ja nimetas
ametisse uue peaministri. Nazarbajevi perekonna olulised liikmed kaotasid oma
positsioonid. Septembris 2022 nimetas Kasahstani parlament riigi pealinna Nur-Sultani
ümber Astanaks, mis on järjekordne samm riigi distantseerimiseks endise Nõukogude
Vabariigi esimesest presidendist Nursultan Nazarbajevist.
11. jaanuaril 2022 teatas president Tokajev ulatuslikust reformide paketist. Kasahstan
oli varem piirkonnas suure majanduskasvuga riik, kellest sai 2006. aastal
kõrgema keskmise sissetulekuga riik. Seda majanduslikku arengut pärssisid
COVID-19 pandeemia suur mõju ning suurenev poliitiline ja majanduslik sõltuvus
Hiinast. 2021. aasta aprillis teatas Kasahstan oma QazVac-nimelise COVID-19
vaktsiini valmimisest ning valmistus selle tootmist suurendama, et teha see
kättesaadavaks kõigile kodanikele. Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse peaks SKP
kasv 2022. aastal vähenema. 2022. aastal möödub ka 30 aastat Kasahstani ja Hiina
diplomaatiliste suhete loomisest olukorras, kus on sagenenud kasahhide protestid
Hiina kasvava mõju ja majandusjõu vastu.
2021. aasta jaanuaris kaotas Kasahstan surmanuhtluse. Ta tegi seda pärast
ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivprotokolli
ratifitseerimist ning sellega sai temast 88. riik, kes on paktiga liitunud. Euroopa
välisteenistus kiitis seda sammu oma avalduses. 2020. aastal ühines Kasahstan
ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, mis on rahvusvahelises
inimõiguste deklaratsioonis sisalduv mitmepoolne leping.
5. juunil 2022 toimus Kasahstanis rahvahääletus põhiseaduse üle, mille tulemusel
muudeti oluliselt olemasolevat institutsioonilist võimutasakaalu, sealhulgas vähendati
presidendi võimu ja tugevdati parlamendi rolli. Ametlik valimisaktiivsus oli suur (68%)
ja 77,1% hääletanutest hääletas muudatuste poolt.
ELi ja Kasahstani koostöönõukogu 19. kohtumine toimus 2022. aasta juunis, et vaadata
läbi ELi ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu rakendamisel
tehtud edusammud. Kohtumisel väljendas EL heameelt ELi ja Kasahstani vaheliste
majandussuhete olukorra üle. EL on Kasahstani suurim kaubanduspartner ja suurim
välisinvestor ning Kasahstan on endiselt ELi peamine kaubanduspartner Kesk-Aasias.
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2021. aastal ulatus kaubandusbilanss 12 miljardi euroni Kasahstani kasuks. EL
väljendas samuti heameelt 2019. aastal loodud ELi-Kasahstani kõrgetasemelise
ettevõtlusplatvormi raames tehtud eduka koostöö üle ning eelkõige Kasahstani
konstruktiivse suhtumise üle probleemide lahendamisse, mis on neil ELi investoritega
ühised.
Alates 2005. aastast ei ole Euroopa Parlament Kasahstanis valimisi jälginud.
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja
inimõiguste büroo (OSCE/OIDHR) on saatnud Kasahstani valimisvaatlejad. OSCE/
OIDHR leidis 2021. aasta jaanuaris toimunud parlamendivalimistel puudusi, sealhulgas
tõelise opositsiooni puudumine Nur-Otani parteile ning see, et ei järgita OSCE/
ODIHRi soovitusi, mis on muu hulgas seotud põhivabaduste, valimiste korraldamise
erapooletuse ja kandidaatide sobivusega. Euroopa välisteenistus märkis samuti, et
kuigi Kasahstan on läbinud olulised poliitilised reformid, jäeti valimistel kasutamata
võimalus näidata, et neid rakendatakse tõhusalt.
Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2021. aasta resolutsioonis inimõiguste
murettekitava olukorra kohta Kasahstanis nõuti, et järgitaks valimiste korraldamise
õigusraamistikku. Parlament rõhutas OSCE soovitusi, mis puudutavad põhivabaduste
tagamist, inimõiguste aktivistide ja poliitiliste opositsiooniliikumiste liikmete
meelevaldse kinnipidamise lõpetamist, LGBTI-inimeste õiguste austamist ning
kasahhide ja etniliste vähemusrühmade turvalisuse tagamist. Lisaks nõuti võimalike
individuaalsete sanktsioonide kehtestamist nende Kasahstani ametnike suhtes, kes
vastutavad otseselt inimõiguste rikkumise eest.
B. Kõrgõzstan
Laiendatud partnerlus- ja koostöölepingule Kõrgõzstaniga kirjutati alla 2019. aasta
juulis. EL on üks peamisi Kõrgõzstani kestliku arengu ja reformide toetajaid. Aastatel
2014–2020 eraldas EL riigile 174 miljonit eurot toetustel põhinevat arenguabi, mis
oli suunatud kolmele peamisele sektorile ja toetusmeetmetele: õigusriik, maaelu
integreeritud areng ja haridus. Lisaks toetab EL õigusriigi programmi kaudu ka
demokraatiale üleminekut ja demokraatlikke valimisi ning on eraldanud 20 miljonit
eurot stabiliseerimise ja demokratiseerimise toetamiseks. Mitmeaastane sihtprogramm
aastateks 2021–2027 vastab Kirgiisi 2040. aasta riiklikule arengustrateegiale, milles on
esitatud pikaajaline tegevuskava tugeva, iseseisva ja jõuka riigina 2040. aastaks.
OSCE/ODIHR jälgib regulaarselt parlamendi- ja presidendivalimisi. Viimased
parlamendivalimised toimusid Kõrgõzstanis 2020. aasta oktoobris, mis tunnistati
pärast rikkumiste ja häälte ostmise vastu korraldatud massimeeleavaldusi kehtetuks.
Kõrgõzstani president Sooronbai Jeenbekov astus tagasi 2020. aasta oktoobris ja
2021. aasta jaanuaris korraldas riik presidendivalimised, mille järel sai Kõrgõzstani
kuuendaks presidendiks Sadõr Džaparov. EL märkis OSCE/OIDHRi teadetele
tuginedes madalat valimisaktiivsust, võrdsete võimaluste puudumist kandidaatidele,
valimiskampaania menetlustega seotud rikkumisi ja haldusressursside kuritarvitamist.
Samuti kutsus EL presidenti üles pühenduma põhivabaduste ja inimõigustega seotud
üldistele kohustustele ning kutsus üles austama põhiseadust ja parlamendivalimisi
koostöös OSCE/OIDHRiga. Parlamendivalimised toimusid 2021. aasta novembris.
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Euroopa Parlamendi delegatsioon Kesk-Aasia riikidega suhtlemiseks (D-CAS) külastas
riiki.
11. aprillil 2021 toimunud rahvahääletusel kiitsid valijad heaks uue põhiseaduse,
millega vähendatakse parlamendi suurust 25% võrra 90 kohani. Samuti andis uus
põhiseadus presidendile õiguse nimetada ametisse kohtunikke ja õiguskaitseorganite
juhte ning muudeti seadust nii, et see võimaldaks presidendil pikendada oma
ametiaega tagasivalimise kaudu. 21. aprillil 2021 tegi EL avalduse Kõrgõzstani
põhiseaduse reformi kohta, väljendades kahetsust kodanikuühiskonda kaasava
dialoogi puudumise üle. EL kinnitas siiski, et ta jätkab oma toetust reformikava
edendamisele.
2021. aasta juunis saabus Kirgiisi Vabariiki ELi eriesindaja Kesk-Aasias Peter Burian, et
pidada kahepoolseid kohtumisi president Džaparovi ja teiste asjaomaste juhtidega ning
arutada kahepoolset koostööd, inimõiguste olukorda ning ELi Kesk-Aasia strateegia
rakendamisega seotud probleeme.
ELi-Kõrgõzstani 18. koostöönõukogu arutas 4. juunil 2021 õigusriigi tugevdamist,
edusamme kohtusüsteemi ja valimisreformide läbiviimisel, head valitsemistava,
koostööd kodanikuühiskonnaga ja inimõigusi. ELi ja Kõrgõzstani Vabariigi 11. iga-
aastane inimõigustealane dialoog toimus 6. septembril 2021 Brüsselis. EL väljendas
muret COVID-19 piirangute pärast, mille tulemusel suurenes sooline vägivald, piirati
sõltumatut meediat ja esitati vastuolulisi seadusandlikke algatusi. Kõrgõzstan korraldas
5. novembril 2021 Biškekis esimese ELi ja Kesk-Aasia majandusfoorumi.
Kõrgõzstani puhul väljendas Euroopa Parlament 2015. aastal muret LGBTI
„propagandat“ käsitlevate seaduseelnõude pärast. 2019. aasta jaanuaris esitas
parlament soovitused läbirääkimiste alustamiseks uue kahepoolse lepingu üle.
Pärast Kõrgõzstani ja Tadžikistani piiril 2021. aasta aprillis toimunud kokkupõrkeid
tegid parlamendi väliskomisjoni esimees David McAllister ja Kesk-Aasia riikidega
suhtlemiseks loodud delegatsiooni juht Fulvio Martusciello 3. mail 2021 avalduse,
milles väljendati heameelt relvarahu üle ja kutsuti pooli üles pidama sõjalistes
kokkupõrgetes osalemise asemel diplomaatilisi arutelusid. Relvarahust ei ole kinni
peetud ning jätkuv piirikonflikt Kõrgõzstani ja Tadžikistani vahel on kaasa toonud
sadade inimeste surma ja vigastused ning tuhandete inimeste ümberasustamise.
Konflikt süvenes veelgi 2022. aasta septembris.
Parlament on sügavalt mures inimõiguste pärast Kõrgõzstanis. Inimõiguste kaitsja
Azimjon Askarovi surma uurimine 2020. aasta juulis lõpetati ja avati seejärel
uuesti. Mitu välisriikide inimõiguste aktivisti ja välismeedia korrespondenti on endiselt
Kõrgõzstanis keelatud. Koduvägivald on endiselt laialt levinud.
C. Usbekistan
Usbekistanist sai üheksas soodustatud riik, kui ta ühines 2021. aasta aprillis
ELi kestliku arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva
erikorraga. Selle kavaga liitudes saab Usbekistan täiendavat majanduslikku kasu
seoses tariifide tühistamisega kahe kolmandiku kestliku arengu ja hea valitsemistava
edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorraga hõlmatud tootesarjade puhul.
See vahend suurendab riigi eksporti ja võimet ligi meelitada välisinvesteeringuid.
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Usbekistan peab omakorda rakendama 27 peamist rahvusvahelist konventsiooni hea
valitsemistava, inimõiguste ja töötajate õiguste ning keskkonna- ja kliimakaitse kohta.
Oma 2019. aasta märtsi soovituses ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku
lepingu kohta palus parlament luba läbirääkimisprotsessi nõuetekohaseks
kontrollimiseks.
6. juulil 2022 parafeerisid EL ja Usbekistan uue laiendatud partnerlus- ja
koostöölepingu, millega luuakse uus, kaasaegne ja kaugeleulatuv raamistik ELi ja
Usbekistani partnerluse tugevdamiseks. Lisaks pidasid EL ja Usbekistan oma iga-
aastase koostöökomitee 18. koosoleku. Mõlemad pooled vaatasid läbi viimase aasta
arengud kahepoolsetes suhetes ja tulevase aasta väljavaated. EL juhtis tähelepanu
hiljutistele vägivaldsetele sündmustele Karakalpakkias ja kutsus üles korraldama
võimalikult kiiresti meeleavaldustega seotud asjaolude sõltumatu uurimise. EL rõhutas,
et oluline on kaitsta õigust rahumeelsetele meeleavaldustele.
Iga-aastane koostöökomitee 18. koosolek andis võimaluse arutada kaubandus-
ja majandussuhteid, sealhulgas Usbekistani kuulumist ELi kestliku arengu ja
hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra kavasse.
Arutelul käsitleti ka tehnilist koostööd; ELi toetust Usbekistani arengustrateegiale;
koostööd energiasektoris, pöörates erilist tähelepanu kestlikkusele ja rohepöördele;
inimõigusi ja põhivabadusi, eelkõige seoses põhiseaduse reformi ja Usbekistani
kriminaalseadustiku reformiga, ning piirkondlikku olukorda Kesk-Aasias, sealhulgas
olukorda Afganistanis. Mõlemad pooled väljendasid ootust ELi ja Kesk-Aasia kestliku
ühenduvuse konverentsi suhtes, mis toimub 2022. aasta novembris Samarkandis,
Usbekistanis.
Alates sellest, kui Usbekistani president Šavkat Mirzijojev 2016. aastal ametisse
astus, on toimumas ulatuslikud ja kiired demokraatlikud muutused, sealhulgas mitmed
kaugeleulatuvad reformid ja sisemised muudatused, nagu mitmete poliitvangide
vabastamine, mis peegeldavad mõningaid positiivseid arenguid. Nende muutuste
alused sätestati Usbekistani 2017.–2021. aasta riiklikus arengustrateegias.
Mirzijojev allkirjastas 2021. aasta veebruaris seaduse presidendivalimiste üleviimise
kohta 2021. aasta oktoobrisse. OSCE/ODIHR kordas oma soovitusi erakondade
rahastamise, häältelugemise kiirendamise ja riigi vahendite kärpimise kohta
valimiskampaaniates. Enne 2021. aasta oktoobri valimisi on väljendatud muret,
et puudub tõeline opositsioon. Usbeki ametiasutused keeldusid uue erakonna
Haqiqat va Taraqqiyo (sotsiaaldemokraatlik partei „Tõde ja Areng“) registreerimisest
põhjendusega, et paljud opositsioonipoliitiku Xidirnazar Olloqulovi kogutud allkirjad olid
kehtetud.
Usbekistani kohus mõistis 2021. aasta mais blogijale Otabek Sattoriyle laimamise
ja väljapressimise eest kuueaastase vanglakaristuse. Sattoriy videotes kritiseeriti
sageli Termizi provintsi kõrgeid valitsusametnikke ja toodi esile korruptsioonijuhtumeid.
Inimõigusi ja ajakirjanikke toetavad rühmad on kutsunud üles mõistma hukka võimude
katset ajakirjandust valimiste eel hirmutada.
Usbekistan alustas hiljuti koostööd Talibaniga. Usbekistani asepeaminister kohtus
2021. aasta oktoobris Talibani delegaatidega Usbekistani piirilinnas Termizis, et
arutada kaubandusküsimusi ja majanduslikku suhtlust, tagades piirijulgeoleku ning
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koostöö energeetika, transpordi ja rahvusvaheliste vedude valdkonnas, samuti
raudteeprojekti, mis ühendaks Termizi linna Pakistani linna Peshawariga Afganistani
linnade Mazari ja Kabuli kaudu.
2016. aasta detsembris kiitis Euroopa Parlament heaks ELi ja Usbekistani
tekstiiliprotokolli, kuna Usbekistan oli tihedas koostöös Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooniga võtnud kohustuse lõpetada laste tööjõu kasutamise iga-aastase
puuvillakoristuse ajal. 2019. aasta märtsis esitas parlament soovitused läbirääkimiste
alustamiseks laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle.
Parlament kutsuti Usbekistani parlamendivalimisi vaatlema esimest korda 2019. aasta
detsembris. Neid jälgis siiski ainult OSCE/ODIHR. Euroopa Parlament keeldus valimisi
vaatlemast põhjusel, et need ei olnud vabad ega õiglased, viidates asjaolule, et Usbeki
parlamendiliikmed olid pärit ainult režiimimeelsetest parteidest.
Parlament võttis siiski vastu kutse jälgida 24. oktoobri 2021. aasta presidendivalimisi,
kuigi need viis kandidaati, kelle keskvalimiskomisjon aktsepteeris ja registreeris, olid
väidetavalt valitsusmeelsed, samas kui kahte usaldusväärset opositsioonikandidaati
Liberaaldemokraatlikust Parteist ning „Tõe ja Arengu“ Sotsiaaldemokraatlikust Parteist
keelduti registreerimast.
Usbekistani ja Venemaa vahelised suhted on tugevnenud president Mirzijojevi
juhtimisel. Mõlemad riigid allkirjastasid lepingu sõjalise ja tehnilise koostöö
laiendamiseks, kohustusega ühiselt hankida sõjalisi kaupu, sõjavarustust,
teadusuuringuid ja abi ning uuendama vananenud relvastust. Venemaa on Usbekistani
üks suurimaid kaubanduspartnereid ning Venemaa investorid on eriti huvitatud
Usbekistani nafta- ja gaasisektorist. Venemaa Gazprom teeb koostööd süsivesinike
tootjaga Uzbekneftegaz gaasi tootmiseks Usbekistani gaasiväljadel ning ostab
ka Usbekistani gaasi. 15. septembril 2022 võõrustas Usbekistan Samarkandis
kahepoolset kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingi ja Venemaa presidendi Vladimir
Putini vahel.
D. Türkmenistan
Türkmenistan on endiselt repressiivne riik president Berdimuhamedowi autoritaarse
võimu all. Viimased suundumused riigis näitavad, et demokraatlik areng ei ole
edenenud ja inimõiguste olukord on endiselt habras. 2021. aastal viis Türkmenistan
ellu mõned põhiseaduslikud reformid, sealhulgas Ülemkoja loomise. Türkmenistani
parlamendi roll on siiski endiselt äärmiselt piiratud.
ELi ja Türkmenistani ametlikud suhted tekkisid 1997. aastal ning mõlemad pooled
allkirjastasid 1998. aastal partnerlus- ja koostöölepingu. Kuigi kõik ELi liikmesriigid
ja Türkmenistan on alates 2004. aastast partnerlus- ja koostöölepingu juba
ratifitseerinud, on selle ratifitseerimine Euroopa Parlamendis lõplik nõue selle
lõplikult vormistamiseks. Parlament on korduvalt keeldunud andmast nõusolekut
ELi-Türkmenistani partnerlus- ja koostöölepingu ratifitseerimiseks, kuna on sügavalt
mures Türkmenistani inimõiguste ja põhivabaduste olukorra paranemise lühiajaliste
võrdlusaluste pärast. Seetõttu reguleeritakse ELi ja Türkmenistani kahepoolseid
suhteid praegu 2010. aasta kaubandusalase vahelepinguga.
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Lisaks ELi ja Kesk-Aasia piirkondlikele raamistikele peavad EL ja Türkmenistan
iga-aastaseid kahepoolseid dialooge: ELi ja Türkmenistani inimõigustealast dialoogi
ning ELi-Türkmenistani ühiskomiteed. Ühiskomitee 20. koosolek toimus 2021. aasta
oktoobris, et arendada edasi partnerlust ja koostööd, eelkõige majandusarengu,
kaubanduse ja investeeringute valdkonnas, ning arendada ühiseid projekte keskkonna,
põllumajanduse, hariduse ja tervisekaitse valdkonnas.
EL on kinnitanud, et õigusriigi väärtuste ja inimõiguste austamine on ELi ja
Türkmenistani suhete olulised aspektid.
ELi ja Türkmenistani 13. iga-aastane inimõigustealane dialoog toimus 6. juulil 2021.
Aruteludes keskenduti Türkmenistani rahvusvaheliste õiguslike kohustuste täitmisele,
eelkõige inimõiguste austamisele, sotsiaal-majanduslikele küsimustele ning koostööle
mitmepoolsete platvormide raames. Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud
muret inimõiguste halva olukorra pärast Türkmenistanis ja on seetõttu seni blokeerinud
partnerlus- ja koostöölepingu jõustumise. 2019. aasta märtsis esitas parlament
soovitused, mida tuleks arvesse võtta enne, kui ta kaalub nõusoleku andmist. Euroopa
Parlamenti ei ole kunagi kutsutud vaatlema Türkmenistani valimisi. ELi-Türkmenistani
6. parlamentidevaheline kohtumine toimub 2022. aasta detsembris.
Seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse 2022. aasta veebruaris püüavad ELi
riigid suurendada Türkmenistani gaasivarusid, et tagada oma energiajulgeolek.
Selle tulemusena töötavad Türkmenistan ja EL praegu gaasikokkuleppe kallal,
kuna Türkmenistan soovib mitmekesistada oma energiaeksporti, samal ajal
kui EL soovib mitmekesistada oma energiaimporti. 2014. aasta novembris
sõlmis Türkmenistan Türgiga raamlepingu oma gaasi tarnimiseks Trans-Anatoolia
gaasijuhtme kaudu, mis saab nüüd gaasi Aserbaidžaani Şahdənizi maardlast
Kaspia meres. 2021. aastal tutvustas ettevõte Trans Kaspian Resources oma
projekti Türkmenistanist Aserbaidžaani suunduva väiksema gaasijuhtme Trans-
Caspian Interconnector jaoks, mis on väiksem gaasijuhe (võrreldes Kaspia mere
gaasijuhtmega). Pärast valmimist tarnib see aastas 10–12 miljardit kuupmeetrit
maagaasi.
E. Tadžikistan
ELi suhted Tadžikistaniga on pärast riigi iseseisvumist NSV Liidust 1992. aastal
märkimisväärselt arenenud. ELi ja Tadžikistani suhete praegune õigusraamistik
on partnerlus- ja koostööleping, mis allkirjastati 2004. aasta oktoobris ja jõustus
2010. aasta jaanuaris. 2009. aastal andis Euroopa Parlament nõusoleku partnerlus-
ja koostöölepingu sõlmimiseks, kuid nõudis olukorra parandamist inimõiguste,
korruptsioonivastase võitluse, tervishoiu ja hariduse valdkonnas. Partnerlus- ja
koostööleping aitas kaasa kahepoolse koostöö tõhustamisele ja suurendas ELi
nähtavust Tadžikistanis, luues poliitilise dialoogi platvormi, mille eesmärk on
edendada kahepoolseid kaubandus- ja majandussuhteid. Samuti sisaldab see artikleid
rändealase koostöö ning rahapesu, uimastite ja terrorismi vastase võitluse kohta.
Tadžikistan on oluline ELi partner, kes seisab praegu silmitsi mitme probleemiga, nagu
rahvusvaheliste sanktsioonide mõju ja paljude Tadžikistani kodanike tagasipöördumine
Venemaalt pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kriitiline inimõiguste olukord ja suur
huvi kestliku arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva
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erikorra sooduskaubanduskavaga ühinemise vastu. Pärast Talibani võimuletulekut
Afganistanis on Tadžikistan võtnud vastu tuhandeid Afganistani põgenikke. Riik on
pühendunud võitlusele äärmusluse ja radikalismi leviku vastu Kesk-Aasias.
2021. aasta veebruaris ELi-Tadžikistani partnerlus- ja koostöölepingu raames
toimunud ELi-Tadžikistani koostöönõukogu üheksandal kohtumisel arutati suhete
parandamise viise. Sellest ajast alates on loodud kontaktid laiendatud partnerlus- ja
koostöölepingu läbirääkimiste alustamiseks teiste Kesk-Aasia riikide eeskujul. Lisaks
aruteludele COVID-19 mõju üle ergutas EL Tadžikistani parandama oma tulemusi
põhivabaduste ja inimõiguste austamise valdkonnas. 2020. aasta novembris toimus
12. inimõigustealane dialoog, kus väljendati muret inimõiguste rikkumiste pärast.
2020. aasta märtsis toimusid Tadžikistanis parlamendivalimised. Valitsev
Rahvademokraatlik Partei võitis ülekaaluka enamusega. Presidendivalimised toimusid
2021. aasta oktoobris COVID-19 pandeemia ajal. Nagu oodati, võitis Emomali
Rakhmonov (Rahmon) valimised, mis kindlustas talle veel seitse aastat presidendina.
2016. aasta juunis võttis Euroopa Parlament vastu väga kriitilise resolutsiooni
meelsusvangide olukorra kohta Tadžikistanis, väljendades sügavat muret inimõiguste
olukorra halvenemise, inimõiguste aktivistide, poliitiliste oponentide ja nende
pereliikmete kinnipidamiste ja vahistamiste arvu suurenemise ning sõltumatute
meediakanalite range piiramise pärast.
Parlament on korduvalt väljendanud muret Kõrgõzstani ja Tadžikistani piiril aset
leidnud kokkupõrgete pärast ning väljendanud heameelt 2021. aasta aprillis saavutatud
relvarahukokkuleppe üle, kuid 2022. aasta septembris suurenes piirivalvurite vaheline
vägivald piiriäärsetel aladel. Selline eskalatsioon kahjustab piirkonna stabiilsust.
F. Mongoolia
Kuigi Mongoolia ei ole hõlmatud ELi Kesk-Aasia strateegiaga, liigitab Euroopa
Parlament riigi oma alaliste delegatsioonide raames piirkonna osaks. Mongoolial
on palju kultuurilisi, ajaloolisi ja majanduslikke ühisjooni endise NSVLi Kesk-Aasia
vabariikidega. Viimase kolme aastakümne jooksul on Mongoolia end eristanud stabiilse
majanduskasvuga demokraatia oaasina. 2019. aasta sündmused on siiski tekitanud
muret demokraatia vähenemise pärast. 2017. aastal andis Euroopa Parlament
nõusoleku ELi ja Mongoolia partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimiseks.
COVID-19 pandeemia ajal toimusid Mongoolias siiski korralised parlamendivalimised
ning presidendiks valiti Uhnaagijn Hürelsüh. Kuna uue muudetud põhiseaduse kohaselt
ei tohi president olla seotud ühegi poliitilise erakonnaga, nimetati 2021. aasta juunis
tema asemel Mongoolia Rahvapartei (MPP) juhiks ametisolev Mongoolia peaminister
Luvsannamsrain Ojuun-Erdene. Mongoolia poliitikas domineerib praegu tugev ja
väljakujunenud Mongoolia Rahvapartei, millel on Mongoolia parlamendis ülekaalukas
häälteenamus ja kontroll presidendi üle.
ELi ja Mongoolia ühiskomitee iga-aastane kohtumine toimus 2022. aasta juunis,
et kinnitada partnerlust, mis põhineb sellistel ühistel väärtustel nagu demokraatia,
inimõigused, õigusriik ja ÜRO põhikirja põhimõtete austamine. Mongoolia ja EL leppisid
kokku vajaduses võidelda kliimamuutuste vastu ja kaitsta keskkonda, toetades täielikult
Pariisi kokkuleppe rakendamist. EL õnnitles Mongooliat selle puhul, et ta on üks
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viiest prioriteetsest riigist, kellega EL loob praegu metsapartnerlust, kuna Mongoolial
ja ELil on ühine huvi edendada kestlikku keskkonnahoidlikku arengut, mis on
mitmeaastase sihtprogrammi aastateks 2021–2027 peamine eesmärk. Varem kohtus
ELi ja Mongoolia arengukoostöö töörühm 2022. aasta märtsis, et arutada arengu-
ja investeerimisprioriteete ning mitmeaastast sihtprogrammi aastateks 2021–2027.
Märtsis 2022 kogunes ELi ja Mongoolia kaubanduse ja investeeringute allkomitee, kus
määrati kindlaks võimalikud koostöövaldkonnad, alustati läbirääkimisi geograafiliste
tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimiseks ning võimalusi taastuvenergia ja geoloogia
valdkonnas.
Euroopa Parlamendi seisukohad Mongoolia kohta on peamiselt olnud seotud
majandusküsimustega, kuid ka riigi arengu- ja humanitaarabi vajadustega, mis
on tingitud äärmuslikest kliimaoludest. Euroopa Parlamendi delegatsioon käis
vaatlemas Mongoolias 2017. aastal toimunud presidendivalimisi ja 2016. aastal
toimunud parlamendivalimisi ja täheldas, et selles riigis on kujunemas tugev
demokraatia. Parlament ei jälginud aga 2020. aasta juunis toimunud parlamendivalimisi
COVID-19 pandeemia tõttu ega 2021. aasta juuni presidendivalimisi.
ELi ja Mongoolia 15. parlamentidevaheline kohtumine toimus 2022. aasta juunis
Brüsselis.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
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