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KESKI-AASIA

Valtavan Aasian mantereen Eurooppaan yhdistävä Keski-Aasian alue on
EU:lle strategisesti tärkeä. EU päivitti vuonna 2019 Keski-Aasian strategiansa
painopisteet, jotka ovat nyt selviytymiskyvyn (joka kattaa muun muassa
ihmisoikeudet, rajaturvallisuuden ja ympäristön), vaurauden (kiinnittäen erityistä
huomiota yhteenliitettävyyteen) ja alueellisen yhteistyön edistäminen. Parlamentti
painottaa ihmisoikeuksien, hyvän hallinnon ja yhteiskunnallisen kehityksen
merkitystä korostaen parlamentaarisen diplomatian roolia. Parlamentti tukee
voimakkaasti demokratiaa ja oikeusvaltiota konkreettisilla aloitteilla, joihin kuuluu
esimerkiksi Keski-Aasian demokratiakehityksen tukeminen. Talebanin noustua
valtaan Afganistanissa elokuussa 2021 Keski-Aasiasta on tullut ratkaisevan
tärkeä turvallisuuden ja vakauden kannalta. Turkmenistan ja Uzbekistan ovat
äskettäin aloitelleet yhteistyötä talebanin kanssa, mutta Tadžikistan on suhtautunut
siihen varauksellisesti. Tammikuussa 2022 Kazakstanissa puhjenneet mellakat
(jotka päättyivät sen jälkeen, kun kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestö
lähetti venäläisjohtoisia joukkoja) sekä Tadžikistanin ja Kirgisian väliset
nykyiset kahnaukset osoittavat Venäjän vaikutusvallan alaisella alueella piilevän
epävakauden riskin. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja keskitettyä joukkojaan
rintamalle Moskovan vaikutusvalta Keski-Aasiassa on heikentynyt. Venäjä on
kuitenkin edelleen alueen keskeinen turvallisuuden takaaja, koska sillä on tukikohtia
kolmessa viidestä Keski-Aasian maasta, ja sen valvonnassa on kaksi kolmasosaa
aseiden tuonnista ja se tukee alueen hallituksia.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osasto: ulkoinen toiminta

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 206 ja 207 artikla
(kauppa) sekä 216–219 artikla (kansainväliset sopimukset)

— Kumppanuus- ja yhteistyösopimukset (kahdenväliset suhteet), poikkeuksena
Turkmenistan, jonka kanssa on tehty väliaikainen kauppasopimus. Kazakstanin
kanssa tehty uusi tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus tuli
kokonaisuudessaan voimaan 1. maaliskuuta 2020. Kirgisian kanssa tehty
tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus parafoitiin heinäkuussa 2019, ja
neuvottelut Uzbekistanin kanssa ovat käynnissä. Myös Tadžikistan on ilmaissut
kiinnostuksensa tehostettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta kohtaan.
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KESKI-AASIAN MAAT JA EU:N JA KESKI-AASIAN SUHTEET

Vuosien ajan Keski-Aasian maiden keskinäiset suhteet ovat olleet yleensä
huonot rajoja ja luonnonvaroja koskevien kiistojen vuoksi. Tilanne on kuitenkin
muuttunut nopeasti sen jälkeen, kun Uzbekistanin johto vaihtui vuonna 2016,
mikä avasi uusia mahdollisuuksia alueelliseen yhteistyöhön. Ensimmäinen Keski-
Aasian maiden johtajien välinen alueellista yhteistyötä koskeva huippukokous 1990-
luvun jälkeen järjestettiin Astanassa maaliskuussa 2018, ja toinen huippukokous
kokoontui Taškentissa marraskuussa 2019. Uusiutuvat energialähteet ovat myös
huomion kohteena, sillä niihin liittyy valtavia alueellisen yhteistyön ja investointien
mahdollisuuksia. Alueellinen talous heikkeni voimakkaasti vuonna 2020 covid-19-
pandemian vuoksi. Vuonna 2021 talous kasvoi 3,9 prosenttia. Nykyiset näkymät
ovat epävarmat Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen, maailmanlaajuisen
inflaation ja perushyödykkeiden hintojen nousun vuoksi.
Kaikilla Keski-Aasian mailla on monitahoinen ulkopolitiikka, sillä ne tasapainottelevat
erityisesti suhteissaan Venäjään, Kiinaan, EU:hun ja Yhdysvaltoihin. Myös suhteet
Turkkiin ja Iraniin ovat tärkeitä. Turkmenistan on pysynyt suurelta osin suljettuna
ulkomaailmalta, ja YK on jopa tunnustanut sen ”pysyvän puolueettomuuden” aseman.
EU:n kaupankäynti Kazakstanin kanssa on huomattavaa erityisesti mineraalivarojen
alalla, ja Uzbekistanin kanssa käytävä kauppa on lähtenyt kasvuun varsinkin sen
jälkeen, kun hyväksyttiin EU:n ja Uzbekistanin välinen tekstiilialan pöytäkirja, jolle
parlamentti antoi hyväksyntänsä vuonna 2016. EU on myös suhtautunut myönteisesti
Kirgisian, Tadžikistanin ja Kazakstanin liittymiseen Maailman kauppajärjestöön (WTO).
Kazakstan ja Kirgisia ovat Euraasian talousunionin jäseniä.
Vuonna 2016 parlamentti antoi tukensa EU:n Keski-Aasian strategialle mutta
toivoi, että se olisi tarkemmin kohdennettu. Neuvosto hyväksyi EU:n Keski-Aasian
strategian kesäkuussa 2019. EU:n suhteiden laajuus liittyy yksittäisten Keski-Aasian
maiden valmiuteen toteuttaa uudistuksia ja vahvistaa demokratiaa, ihmisoikeuksia,
oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta sekä nykyaikaistaa ja
monipuolistaa taloutta muun muassa tukemalla yksityistä sektoria ja erityisesti pieniä
ja keskisuuria yrityksiä vapaassa markkinataloudessa.
Alueellisen lähestymistavan ja alueellisen yhteistyön merkitystä on korostettu myös
EU:n ja Keski-Aasian ministerikokouksissa. Marraskuussa 2021 pidettiin 17. EU:n ja
Keski-Aasian ministerikokous, jossa tuettiin vihreää ja kestävää elpymistä covid-19-
pandemian jälkeen ja kannustettiin yhteistyöhön joidenkin Afganistanin tapahtumien
esiin tuomien haasteiden ratkaisemiseksi.
Parlamentin toiminnasta Keski-Aasian kanssa vastaavat pääasiassa
ulkoasiainvaliokunta (AFET), kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) ja
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE), ihmisoikeuksien alivaliokunta
(DROI), suhteista Keski-Aasiaan vastaava valtuuskunta sekä muun muassa
parlamentaariset yhteistyövaliokunnat ja suhteista Afganistaniin vastaava
valtuuskunta. Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat useimpien Keski-Aasian maiden
kanssa tapaavat vuosittain. Euroopan parlamentin jäsenet valvovat sopimusten
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täytäntöönpanoa ja keskittyvät ihmisoikeuskysymyksiin, poliittiseen tilanteeseen,
talous- ja kehitysyhteistyöhön sekä vaaliprosesseihin.
EU:n ja Keski-Aasian korkean tason poliittisia ja turvallisuusalan vuoropuheluja
on käyty säännöllisesti vuodesta 2013 lähtien EU:n ja Keski-Aasian maihin
liittyvistä korkean tason poliittisista ja turvallisuuskysymyksistä. Vuoropuhelut johtivat
keskusteluihin EU:n Keski-Aasian strategian painopisteistä sekä EU:n ja Aasian
välisten yhteyksien edistämisestä.
EU:lla on ollut edustustot kaikissa Keski-Aasian maissa sen jälkeen, kun se avasi
edustuston Turkmenistaniin heinäkuussa 2019. EU:n edustusto Mongoliassa avattiin
vuonna 2017.
Vuonna 2020 kahdensuuntaisen tavarakaupan arvo oli 22,3 miljardia euroa, ja
kauppatase oli 4,1 miljardia euroa ylijäämäinen Keski-Aasian hyväksi. Vuosina 2014–
2020 Keski-Aasian maat saivat kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 1,02 miljardia
euroa rahoitusta, joka kattoi sekä kahdenvälisen avun että alueellisia ohjelmia
(360 miljoonaa euroa). Tuki kohdennettiin koulutukseen, alueelliseen turvallisuuteen,
luonnonvarojen kestävään hoitoon ja sosioekonomiseen kehitykseen. Kazakstanille
ja Turkmenistanille ei enää voida myöntää tukea välineen kahdenvälisistä osista,
koska ne ovat saavuttaneet ylemmän keskitulotason maan aseman, mutta niillä on
edelleen mahdollisuus osallistua alueellisiin ohjelmiin. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia
koskeva eurooppalainen rahoitusväline toimii kaikissa Keski-Aasian valtioissa lukuun
ottamatta Turkmenistania, jossa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä on liian vähän, ne
ovat huonosti organisoituja ja niitä valvotaan tiukasti. EU:n uusi keskeinen tutkimuksen
ja innovoinnin rahoitusohjelma on Horisontti Eurooppa. Sen koko maailmassa
käytettävissä olevat määrärahat ovat yhteensä 95,5 miljardia euroa seitsemän vuoden
ajan suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman 2021–2027 puitteissa.
EU on päivittänyt Keski-Aasian kumppaneiden kanssa tehtyjä vanhoja kumppanuus-
ja yhteistyösopimuksia.
EU:n ja Keski-Aasian ympäristöä ja ilmastonmuutosta käsittelevän työryhmän
kymmenes kokous pidettiin 4. ja 5. lokakuuta 2021. EU:n ja Keski-Aasian
kansalaisyhteiskuntafoorumi järjestettiin Almatyssa, Kazakstanissa, 6. lokakuuta 2021,
ja sen aiheena oli ”Paremman tulevaisuuden rakentaminen: osallistuminen covid-19-
pandemian jälkeiseen kestävään elpymiseen”.
Talebanin noustua valtaan elokuussa 2021 Afganistanin tilanteesta on tullut paitsi
maailmanlaajuinen ongelma myös Keski-Aasian maiden hallitusten tärkein huolenaihe.
Koko Keski-Aasia on nyt tärkeä alue, jotta uskonnolliset ääriliikkeet, terroristiverkostot
ja huumekauppa eivät pääse leviämään maan rajojen ulkopuolelle. Yksittäiset
Keski-Aasian tasavallat (etenkin Tadžikistan) ovat edelleen haluttomia tekemään
merkityksellistä yhteistyötä talebanin kanssa huolimatta siitä, että taleban vaikuttaa
samaan aikaan käynnistäneen diplomaattisen kampanjan vakuuttaakseen Keski-
Aasian naapurinsa. Afganistanin humanitaarisen kriisin vuoksi Keski-Aasiasta on tullut
kohde suurelle määrälle afganistanilaisia pakolaisia, jotka näin ollen mahdollisesti
saavat EU:n lisätukea kahdenvälisistä ja alueellisista ohjelmista osana EU:n suuntaa-
antavaa monivuotista ohjelmaa 2021–2027.
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A. Kazakstan
Parlamentti antoi vuonna 2017 hyväksyntänsä tehostetun kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksen tekemiselle Kazakstanin kanssa ja korosti ”enemmällä
enemmän” -periaatteen merkitystä poliittisten ja sosioekonomisten uudistusten
kannustamiseksi.
Entinen presidentti Nursultan Nazarbajev erosi maaliskuussa 2019 oltuaan
vallassa kolme vuosikymmentä, mutta hänellä on ”korkeimman johtajan” ja
”kansakunnan isän” ominaisuudessa edelleen huomattavaa vaikutusvaltaa ja
virallisia tehtäviä uuden presidentin Tokajevin alaisuudessa. Näihin tehtäviin kuuluu
myös kansallisen turvallisuusneuvoston puheenjohtajana toimiminen. Kazakstanissa
järjestettiin tammikuussa 2021 parlamenttivaalit, joissa valittiin jäsenet 107-
paikkaiseen parlamenttiin. Hallitseva Nur-Otan -puolue säilytti enemmistönsä, ja
oppositiossa oleva Yleiskansallinen sosialidemokraattinen puolue boikotoi vaaleja ja
väitti poliittisen eliitin syyllistyneen petoksiin.
Parlamentti hyväksyi päätöslauselman Kazakstanin tilanteesta tammikuussa 2022
mielenosoitusten puhjettua maassa sen jälkeen, kun nesteytetyn kaasun hinnat olivat
nousseet jyrkästi ja odottamattomasti ja kun Kazakstanin hallitus oli määrännyt
hinnat. Mielenosoitukset kärjistyivät sen jälkeen, kun tuntemattomat, hyvin koulutetut
ja järjestäytyneet aseistetut henkilöt aiheuttivat väkivaltaisia toimia. Presidentti
Tokajev määräsi kiireellisiä toimenpiteitä ja julisti poikkeustilan. Venäjän johtama
kollektiivisen turvallisuuden sopimusjärjestö suostui presidentti Tokajevin pyynnöstä
lähettämään Kazakstaniin sotilaita (”rauhanturvajoukkoja”) Venäjältä, Valko-Venäjältä,
Tadžikistanista, Armeniasta ja Kirgisiasta.
Presidentti Tokajev on käyttänyt kriisiä syyttääkseen edellistä hallintoa, lujittaakseen
valtaansa ja lopettaakseen Nazarbajevin hänelle määräämän kaksoisvaltajärjestelyn.
Tokajev ryhtyi johtamaan turvallisuusneuvostoa ja nimitti uuden pääministerin.
Nazarbajevin perheen keskeiset jäsenet menettivät vaikutusvaltaiset asemansa.
Syyskuussa 2022 Kazakstanin parlamentti muutti kansakunnan pääkaupungin
nimen Nur-Sultanista uudelleen Astanaksi viimeisimpänä toimenpiteenä välimatkan
ottamiseksi entisen Neuvostotasavallan ensimmäiseen presidenttiin Nursultan
Nazarbajeviin.
Presidentti Tokajev ilmoitti 11. tammikuuta 2022 merkittävästä
uudistuskokonaisuudesta. Kazakstanin talouskasvu oli aiemmin nopeaa, ja siitä tuli
ylemmän keskitulotason maa vuonna 2006. Covid-19-pandemian voimakas vaikutus
ja Kazakstanin kasvava poliittinen ja taloudellinen riippuvuus Kiinasta haittasivat tätä
talouskehitystä. Huhtikuussa 2021 Kazakstan ilmoitti omasta covid-19-rokotteestaan
nimeltä QazVac ja valmistautui lisäämään tuotantoa tarjotakseen rokotteen kaikille
kansalaisille. BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2022 Venäjän Ukrainaan
kohdistaman hyökkäyksen vuoksi. Vuonna 2022 vietetään myös Kazakstanin ja Kiinan
diplomaattisuhteiden 30-vuotispäivää, vaikka Kazakstan on äskettäin arvostellut Kiinan
vaikutusvallan ja taloudellisen vallan kasvua.
Tammikuussa 2021 Kazakstan luopui kuolemanrangaistuksesta ratifioituaan
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen toisen
valinnaisen pöytäkirjan. Samalla siitä tuli yleissopimuksen 88. allekirjoittaja. Euroopan

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0485_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0065_FI.html
https://en.odkb-csto.org/
https://www.todayonline.com/world/kazakh-capital-renamed-again-ex-leaders-legacy-fades-1995396
https://www.todayonline.com/world/kazakh-capital-renamed-again-ex-leaders-legacy-fades-1995396


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

ulkosuhdehallinto antoi tunnustusta tästä toimenpiteestä julkilausumassa. Vuonna
2020 Kazakstan liittyi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan YK:n
yleissopimukseen, joka on ihmisoikeuksia koskevaan kansainväliseen oikeuteen
sisältyvä monenvälinen sopimus.
Kazakstan järjesti 5. kesäkuuta 2022 perustuslakia koskevan kansanäänestyksen,
jossa tehtiin merkittäviä muutoksia nykyiseen institutionaaliseen valtatasapainoon
muun muassa vähentämällä presidentin valtaa ja vahvistamalla parlamentin roolia.
Virallinen äänestysprosentti oli korkea (68 prosenttia), ja 77,1 prosenttia äänestäneistä
äänesti muutosten puolesta.
EU–Kazakstan-yhteistyöneuvoston 19. kokous pidettiin kesäkuussa 2022, ja
siinä tarkasteltiin EU:n ja Kazakstanin välisen tehostetun kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon edistymistä. Kokouksessa EU ilmaisi
tyytyväisyytensä EU:n ja Kazakstanin välisten taloudellisten suhteiden kehittymiseen.
EU on Kazakstanin suurin kauppakumppani ja ulkomainen investoija, ja Kazakstan
on edelleen EU:n tärkein kauppakumppani Keski-Aasiassa. Vuonna 2021 kauppatase
oli 12 miljardia euroa ylijäämäinen Kazakstanin hyväksi. EU pani myös tyytyväisenä
merkille menestyksekkään yhteistyön, jota on tehty vuonna 2019 käynnistetyn
EU:n ja Kazakstanin liiketoiminta-alan korkean tason vuoropuhelun puitteissa, ja
erityisesti rakentavan hengen, jossa Kazakstan on käsitellyt EU:n sijoittajien yhteisiä
huolenaiheita.
Parlamentti ei ole tarkkaillut vaaleja Kazakstanissa vuoden 2005 jälkeen. Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien
toimisto (Etyj/ODIHR) on lähettänyt Kazakstaniin vaalitarkkailijoita. Etyj/ODIHR
havaitsi tammikuun 2021 parlamenttivaaleissa puutteita, kuten sen, ettei Nur-
Otan -puolueella ollut todellista oppositiota eikä Etyjin/ODIHR:n suosituksia muun
muassa perusvapauksista, vaalihallinnon puolueettomuudesta ja vaalikelpoisuudesta
noudatettu. Myös Euroopan ulkosuhdehallinto pani merkille, että Kazakstanissa oli
tehty tärkeitä poliittisia uudistuksia mutta maa ei käyttänyt hyväkseen vaalien tarjoamaa
tilaisuutta osoittaa, että ne on myös pantu tehokkaasti täytäntöön.
Parlamentti kehotti 11. helmikuuta 2021 Kazakstanin hälyttävästä
ihmisoikeustilanteesta antamassaan päätöslauselmassa noudattamaan vaalien
järjestämisen oikeudellista kehystä. Parlamentti korosti Etyjin suosituksia,
jotka koskevat perusvapauksien turvaamista, ihmisoikeusaktivistien ja poliittisten
oppositioliikkeiden jäsenten mielivaltaisten pidätysten lopettamista, sen varmistamista,
että hlbti-ihmisten oikeudet turvataan, ja kazakkien ja muiden etnisten
vähemmistöryhmien turvallisuuden varmistamista. Lisäksi se kehotti määräämään
mahdollisesti henkilökohtaisia seuraamuksia ihmisoikeusloukkauksista suoraan
vastuussa oleville kazakstanilaisviranhaltijoille.
B. Kirgisia
Tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus Kirgisian kanssa allekirjoitettiin
heinäkuussa 2019. EU on Kirgisian kestävän kehityksen ja uudistusten
tärkeimpiä tukijoita. Vuosina 2014–2020 EU myönsi maalle 174 miljoonaa
euroa avustuksiin perustuvaa kehitysapua, joka kohdennettiin kolmelle keskeiselle
alalle ja tukitoimenpiteisiin: oikeusvaltioperiaatteeseen, maaseudun yhdennettyyn
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kehittämiseen ja koulutukseen. Lisäksi EU tukee demokratiaan siirtymistä ja
demokraattisia vaaleja oikeusvaltio-ohjelman kautta ja on sitoutunut antamaan 20
miljoonaa euroa vakauttamisen ja demokratisoitumisen tukemiseen. Vuosien 2021–
2027 suuntaa-antava monivuotinen ohjelma  vastaa Kirgisian vuoteen 2040 ulottuvaa
kansallista kehitysstrategiaa, jossa esitetään pitkän aikavälin etenemissuunnitelma
vahvaksi, omavaraiseksi ja vauraaksi maaksi vuoteen 2040 mennessä.
Etyj/ODIHR seuraa säännöllisesti parlamenttivaaleja ja presidentinvaaleja.
Viimeisimmät parlamenttivaalit Kirgisiassa järjestettiin lokakuussa 2020, ja ne
johtivat joukkomielenosoituksiin, joissa vastustettiin sääntöjenvastaisuuksia ja äänten
ostamista. Lopulta vaalit mitätöitiin. Kirgisian presidentti Sooronbay Jeenbekov
erosi tehtävästään lokakuussa 2020, ja maassa järjestettiin tammikuussa 2021
presidentinvaalit, joiden jälkeen Sadyr Džaparovista tuli Kirgisian kuudes presidentti.
EU pani merkille, että Etyjin/ODIHR:n mukaan äänestysaktiivisuus oli alhainen,
ehdokkaiden toimintaedellytykset eivät olleet tasapuoliset, kampanjointimenettelyjä
rikottiin ja hallinnollisia resursseja käytettiin väärin. EU kehotti presidenttiä
myös sitoutumaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia koskeviin yleismaailmallisiin
velvoitteisiin ja kehotti kunnioittamaan perustuslakia ja parlamenttivaaleja yhteistyössä
Etyjin/OIDHR:n kanssa. Parlamenttivaalit järjestettiin marraskuussa 2021. Euroopan
parlamentin suhteista Keski-Aasiaan vastaava valtuuskunta vieraili maassa.
Huhtikuun 11. päivänä 2021 pidetyssä kansanäänestyksessä äänestäjät hyväksyivät
uuden perustuslain, jolla parlamentin kokoa supistettiin 25 prosentilla 90-
paikkaiseksi. Lisäksi siinä annettiin presidentille valtuudet nimittää tuomareita ja
lainvalvontaelinten johtajat ja korvattiin laki, jonka nojalla presidentti voi tulla
valituksi uudelleen toiseksi toimikaudeksi. Huhtikuussa 2021 EU antoi julkilausuman
Kirgisian perustuslakiuudistuksesta ja piti valitettavana, ettei kansalaisyhteiskunnan
kanssa käydä osallistavaa vuoropuhelua. EU kuitenkin ilmoitti jatkavansa tukeaan
uudistusohjelman edistämiseksi.
EU:n Keski-Aasian erityisedustaja Peter Burian saapui Kirgisian tasavaltaan
kesäkuussa 2021 kahdenvälisiin tapaamisiin presidentti Džaparovin ja muiden
asiaankuuluvien johtajien kanssa keskustellakseen kahdenvälisestä yhteistyöstä,
ihmisoikeuskysymysten tilanteesta ja haasteista EU:n Keski-Aasian strategian
täytäntöönpanossa.
EU:n ja Kirgisian tasavallan yhteistyöneuvoston 18. kokous pidettiin 4. kesäkuuta
2021, ja siinä keskusteltiin oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisesta, oikeuslaitoksen
uudistuksen ja vaaliuudistuksen edistymisestä, hyvästä hallinnosta, yhteistyöstä
kansalaisyhteiskunnan kanssa ja ihmisoikeuksista. EU:n ja Kirgisian tasavallan
11. vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu käytiin Brysselissä 6. syyskuuta
2021. EU ilmaisi huolensa covid-19-rajoituksista, jotka ovat johtaneet
sukupuolistuneen väkivallan lisääntymiseen, riippumattomiin tiedotusvälineisiin
kohdistuvista rajoituksista ja kiistanalaisista lainsäädäntöaloitteista. Kirgisia isännöi
ensimmäistä EU:n ja Keski-Aasian talousfoorumia Biškekissä 5. marraskuuta 2021.
Vuonna 2015 parlamentti ilmaisi huolensa Kirgisian laatimista ”hlbti-propagandan”
vastaisista lakiesityksistä. Tammikuussa 2019 se antoi suosituksia uudesta
kahdenvälisestä sopimuksesta käytäviä neuvotteluja varten. Kirgisian ja Tadžikistanin
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rajalla huhtikuussa 2021 tapahtuneiden yhteenottojen jälkeen parlamentin
ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllister ja suhteista Keski-Aasiaan
vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Fulvio Martusciello antoivat 3. toukokuuta
2021 julkilausuman, jossa he totesivat pitävänsä tulitaukoa myönteisenä ja
kehottivat kumpaakin osapuolta ryhtymään diplomaattisiin keskusteluihin aseellisten
yhteenottojen sijaan. Tulitaukoa ei ole kunnioitettu, ja Kirgisian ja Tadžikistanin
välillä meneillään olevassa rajakonfliktissa on kuollut ja loukkaantunut satoja ihmisiä
ja tuhansia on joutunut siirtymään kotiseudultaan. Konflikti paheni entisestään
syyskuussa 2022.
Parlamentti on syvästi huolissaan ihmisoikeuksista Kirgisiassa. Ihmisoikeuksien
puolustaja Azimjon Askarovin kuolemaa pidätettynä ollessa koskeva tutkinta päätettiin
heinäkuussa 2020, minkä jälkeen se aloitettiin uudelleen. Useilta ulkomaisilta
ihmisoikeusaktivisteilta ja ulkomaisten tiedotusvälineiden kirjeenvaihtajilta on edelleen
kielletty pääsy Kirgisiaan. Perheväkivalta on edelleen laajalle levinnyttä.
C. Uzbekistan
Uzbekistan liittyi huhtikuussa 2021 kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa edistävään
EU:n menettelyyn (GSP+), ja siitä tuli menettelyn yhdeksäs edunsaajamaa. Liityttyään
menettelyyn Uzbekistan saa uusia taloudellisia etuja, kun tullit poistetaan kahdelta
kolmannekselta menettelyyn kuuluvista tuotenimikkeistä. Väline lisää maan vientiä
ja sen kykyä houkutella ulkomaisia investointeja. Vastavuoroisesti Uzbekistanin
odotetaan panevan täytäntöön 27 keskeistä kansainvälistä yleissopimusta, jotka
koskevat hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia sekä
ympäristön- ja ilmastonsuojelua.
Parlamentti pyysi maaliskuussa 2019 antamassaan suosituksessa EU:n
ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta mahdollisuutta valvoa
neuvotteluprosessia asianmukaisesti.
EU ja Uzbekistan parafoivat 6. heinäkuuta 2022 uuden tehostetun kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksen, joka tarjoaa uuden, nykyaikaisen ja kunnianhimoisen kehyksen
EU:n ja Uzbekistanin kumppanuuden tehostamiselle. Lisäksi EU ja Uzbekistan
pitivät yhteistyökomiteansa 18. vuosittaisen kokouksen. Osapuolet tarkastelivat
kahdenvälisten suhteidensa kehitystä kuluneen vuoden aikana ja näkymiään tulevalle
vuodelle. EU nosti esille Karakalpakstanin viimeaikaiset väkivaltaiset tapahtumat ja
kehotti toteuttamaan mahdollisimman pian riippumattoman tutkinnan mielenosoituksiin
liittyneistä olosuhteista. EU korosti, että on tärkeää puolustaa oikeutta rauhanomaiseen
mielenosoitukseen.
Yhteistyökomitean 18. vuosittainen kokous tarjosi tilaisuuden keskustella kauppa- ja
taloussuhteista, mukaan lukien Uzbekistanin jäsenyys EU:n GSP+-järjestelmässä.
Keskustelussa käsiteltiin myös teknistä yhteistyötä, EU:n tukea Uzbekistanin
kehitysstrategialle, energia-alan yhteistyötä, jossa painotetaan kestävyyttä ja vihreää
siirtymää, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti perustuslakiuudistuksen ja
Uzbekistanin rikoslain uudistuksen osalta, sekä Keski-Aasian alueellista tilannetta,
mukaan lukien Afganistanin tilanne. Osapuolet odottivat EU:n ja Keski-Aasian
kestäviä yhteyksiä käsittelevää konferenssia, joka oli määrä pitää marraskuussa 2022
Samarkandissa, Uzbekistanissa.
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Uzbekistanin presidentin Shavkat Mirzijojevin astuttua virkaan vuonna 2016 on
ollut käynnissä laaja-alaisia ja nopeita demokraattisia muutoksia, kuten useita
kunnianhimoisia uudistuksia ja sisäisiä muutoksia, kuten useiden poliittisten vankien
vapauttaminen, mikä kuvastaa myönteistä kehitystä. Näiden muutosten perusta
vahvistettiin Uzbekistanin kansallisessa kehitysstrategiassa vuosiksi 2017–2021.
Helmikuussa 2021 Mirzijojev allekirjoitti lain presidentinvaalien siirtämisestä
lokakuuhun 2021. Etyj/ODIHR toisti suosituksensa poliittisten puolueiden
rahoituksesta, ääntenlaskennan nopeuttamisesta ja vaalikampanjoihin myönnettävien
valtion varojen leikkaamisesta. Lähestyttäessä lokakuussa 2021 pidettyjä vaaleja
ilmeni huolta siitä, että todellista oppositiota ei ollut. Uzbekistanin viranomaiset
ovat kieltäytyneet rekisteröimästä uutta Haqiqat va Taraqqiyo -puoluetta (Totuuden
ja edistyksen sosialidemokraattinen puolue) sillä perusteella, että monet
oppositiopoliitikko Hidirnazar Allakulovin keräämät allekirjoitukset olivat pätemättömiä.
Uzbekistanilainen tuomioistuin tuomitsi toukokuussa 2021 bloggaaja Otabek Sattoriyn
kuudeksi vuodeksi vankeuteen kunnianloukkauksesta ja kiristyksestä. Sattoriyn
videoissa kritisoitiin usein hänen kotimaakuntansa Termezin korkeita virkamiehiä ja
tuotiin esiin korruptiotapauksia. Oikeuksia ja toimittajia puolustavat ryhmät kutsuivat
tuomiota johdon yritykseksi pelotella lehdistöä vaalien alla.
Uzbekistan on äskettäin aloitellut yhteistyötä talebanin kanssa. Uzbekistanin
varapääministeri tapasi lokakuussa 2021 talebanin edustajia maiden
rajalla sijaitsevassa Termezin kaupungissa. Tapaamisessa keskusteltiin
kauppakysymyksistä, taloudellisesta vuorovaikutuksesta, rajaturvallisuuden
varmistamisesta, yhteistyöstä energian, kuljetusten ja kansainvälisen rahtiliikenteen
aloilla sekä rautatiehankkeesta, joka yhdistää Termezin Pakistanissa sijaitsevaan
Peshawariin Afganistanissa sijaitsevien Mazarin ja Kabulin kautta.
Joulukuussa 2016 parlamentti antoi hyväksyntänsä EU:n ja Uzbekistanin tekstiilialan
pöytäkirjalle sen jälkeen, kun maa sitoutui aidosti ja tiiviissä yhteistyössä
Kansainvälisen työjärjestön kanssa lopettamaan lapsityövoiman käytön vuotuisessa
puuvillasadon korjuussa. Maaliskuussa 2019 se antoi suosituksia tehostetusta
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytäviä neuvotteluja varten.
Parlamentti kutsuttiin tarkkailemaan Uzbekistanin parlamenttivaaleja ensimmäisen
kerran joulukuussa 2019, mutta lopulta vain Etyj/ODIHR tarkkaili niitä. Parlamentti
kieltäytyi tarkkailutehtävästä, koska vaalit eivät olleet vapaat eivätkä rehelliset, ja totesi,
että Uzbekistanin parlamentin jäsenet valittiin vain hallitusta kannattavista puolueista.
Parlamentti hyväksyi kuitenkin kutsun tulla seuraamaan presidentinvaaleja
24. lokakuuta 2021, vaikka kaikki keskusvaalilautakunnan hyväksymät ja rekisteröimät
viisi ehdokasta olivat väitetysti hallituksen kannattajia, kun taas kahdelta uskottavalta
opposition ehdokkaalta, jotka edustivat liberaalidemokraattista puoluetta ja Totuuden
ja edistyksen sosialidemokraattista puoluetta, oli evätty rekisteröinti.
Uzbekistanin ja Venäjän suhteita on vahvistettu presidentti Mirzijojevin
valtakaudella. Molemmat maat allekirjoittivat sopimuksen sotilaallis-teknisen
yhteistyön laajentamisesta ja sitoutuivat hankkimaan yhdessä sotilastarvikkeita
ja puolustustarvikkeita, tekemään tutkimusta ja antamaan apua sekä uusimaan
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vanhentuneita aseita. Venäjä on yksi Uzbekistanin suurimmista kauppakumppaneista,
ja venäläiset sijoittajat ovat erityisen kiinnostuneita Uzbekistanin öljy- ja kaasualasta.
Venäjän Gazprom tekee yhteistyötä hiilivetyjen tuottajan Uzbekneftegazin kanssa
kaasuntuotannossa Uzbekistanin kaasukentillä, ja se myös ostaa Uzbekistanin
kaasua. Uzbekistan isännöi 15. syyskuuta 2022 Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja
Venäjän presidentin Vladimir Putinin kahdenvälistä tapaamista Samarkandissa.
D. Turkmenistan
Turkmenistan on edelleen kansalaisiaan sortava maa, jota presidentti
Berdimuhamedov hallitsee autoritaarisin ottein. Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat,
ettei demokratiakehitys ole edistynyt eikä ihmisoikeustilanne parantunut. Turkmenistan
toteutti vuonna 2021 joitakin perustuslakiuudistuksia, joihin kuului parlamentin
ylähuoneen perustaminen. Maan parlamentin rooli on kuitenkin yhä hyvin rajallinen.
EU:n ja Turkmenistanin viralliset suhteet käynnistettiin vuonna 1997, ja osapuolet
allekirjoittivat kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen vuonna 1998. Vaikka kaikki EU:n
jäsenvaltiot ja Turkmenistan ovat jo ratifioineet kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen
vuodesta 2004 lähtien, Euroopan parlamentin ratifiointi on viimeinen jäljellä
oleva vaatimus sopimuksen viimeistelemiseksi. Parlamentti on toistuvasti
kieltäytynyt antamasta hyväksyntäänsä EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksen ratifioinnille, koska se on syvästi huolissaan Turkmenistanin
edistymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien alalla koskevista lyhyen aikavälin
vertailuarvoista. Sen vuoksi EU:n ja Turkmenistanin kahdenvälisiä suhteita
säännellään tällä hetkellä vuonna 2010 tehdyllä väliaikaisella kauppasopimuksella.
EU:n ja Keski-Aasian alueellisten puitteiden lisäksi EU ja Turkmenistan
käyvät vuosittain kahdenvälisiä vuoropuheluja: EU:n ja Turkmenistanin
ihmisoikeusvuoropuhelu ja EU:n ja Turkmenistanin sekakomitea. Sekakomitean 20.
kokous pidettiin lokakuussa 2021 kumppanuuden ja yhteistyön kehittämiseksi edelleen
erityisesti talouskehityksen, kaupan ja investointien alalla sekä ympäristö-, maatalous-,
koulutus- ja terveydensuojeluhankkeiden kehittämiseksi.
EU on vahvistanut, että oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat
EU:n ja Turkmenistanin suhteiden olennaisia osatekijöitä.
EU:n ja Turkmenistanin 13. vuotuinen ihmisoikeusvuoropuhelu käytiin 6.
heinäkuuta 2021. Keskusteluissa käsiteltiin Turkmenistanin kansainvälisten
oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä, etenkin ihmisoikeuksien kunnioittamista, sekä
sosioekonomisia kysymyksiä ja yhteistyötä monenvälisillä foorumeilla. Parlamentti on
johdonmukaisesti ilmaissut huolensa Turkmenistanin heikosta ihmisoikeustilanteesta
ja estänyt sen takia kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantulon toistaiseksi.
Maaliskuussa 2019 se esitti suosituksia asioista, jotka olisi ratkaistava ennen
kuin se harkitsisi sopimuksen hyväksymistä. Parlamenttia ei ole milloinkaan
kutsuttu tarkkailemaan vaaleja Turkmenistanissa. EU:n ja Turkmenistanin kuudes
parlamenttien välinen kokous on määrä pitää joulukuussa 2022.
Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 EU:n jäsenvaltiot pyrkivät lisäämään
Turkmenistanin kaasuvarojen hyödyntämistä energiavarmuuden varmistamiseksi.
Tämän seurauksena Turkmenistan ja EU valmistelevat parhaillaan kaasusopimusta,
sillä Turkmenistan haluaa monipuolistaa energiavientiään ja EU haluaa monipuolistaa
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energiantuontiaan. Turkmenistan allekirjoitti marraskuussa 2014 Turkin kanssa
puitesopimuksen kaasun toimittamisesta Trans-Anatolian-kaasuputken kautta, johon
johdetaan nyt kaasua Azerbaidžanin Shah Deniz -kentältä Kaspianmerellä.
Trans Caspian Resources -yhtiö esitteli vuonna 2021 hankkeensa, joka koskee
Kaspianmeren alueen kaasuyhdysputkea, joka on Turkmenistanista Azerbaidžaniin
johtava pienempi kaasuputki (verrattuna Kaspianmeren alueen kaasuputkeen).
Valmistuttuaan se toimittaa maakaasua 10–12 miljardia kuutiometriä vuodessa.
E. Tadžikistan
EU:n yhteistoiminta Tadžikistanin kanssa on kehittynyt merkittävästi sen jälkeen,
kun maa itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1992. EU:n ja Tadžikistanin suhteiden
nykyinen oikeudellinen kehys on kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin
lokakuussa 2004 ja joka tuli voimaan tammikuussa 2010. Parlamentti hyväksyi
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisen vuonna 2009 mutta vaati parannuksia
ihmisoikeuksien, korruption torjunnan, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.
Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella tehostettiin kahdenvälistä yhteistyötä ja
kohotettiin EU:n profiilia Tadžikistanissa, luotiin foorumi poliittiselle vuoropuhelulle
ja pyrittiin edistämään kahdenvälisiä kauppa- ja taloussuhteita. Se sisältää myös
artikloja muuttoliikkeeseen liittyvästä yhteistyöstä sekä rahanpesun, huumausaineiden
ja terrorismin torjunnasta.
Tadžikistan on tärkeä EU:n kumppani, jolla on tällä hetkellä edessään useita haasteita,
kuten kansainvälisten pakotteiden vaikutus ja monien tadžikistanilaissiirtolaisten paluu
Venäjältä sen hyökättyä Ukrainaan, kriittinen ihmisoikeustilanne ja vahva kiinnostus
liittyä GSP+-kauppaetuusjärjestelmään. Talebanin valtaannousun jälkeen Tadžikistan
on ottanut vastaan tuhansia afganistanilaisia pakolaisia. Maa on sitoutunut torjumaan
ääriliikkeiden ja radikalismin leviämistä Keski-Aasiassa.
EU:n ja Tadžikistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa helmikuussa
2021 pidetyssä EU:n ja Tadžikistanin yhteistyöneuvoston yhdeksännessä
kokouksessa keskusteltiin tavoista parantaa suhteita. Sen jälkeen on aloitettu
yhteydenpito tehostettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevien neuvottelujen
aloittamiseksi muiden Keski-Aasian maiden esimerkin mukaisesti. Kokouksessa
keskusteltiin myös covid-19-pandemian vaikutuksista, ja EU rohkaisi Tadžikistania
parantamaan perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen tilannetta.
Marraskuussa 2020 järjestettiin 12. ihmisoikeusvuoropuhelu, ja siinä ilmaistiin huoli
ihmisoikeusloukkauksista.
Maaliskuussa 2020 Tadžikistanissa pidettiin parlamenttivaalit. Hallitseva kansan
demokraattinen puolue voitti ylivoimaisella enemmistöllä. Presidentinvaalit järjestettiin
lokakuussa 2021 covid-19-pandemian aikana. Kuten oli odotettavissa, Emomali
Rahmonov (Rahmon) voitti helposti vaalit ja varmisti itselleen vielä seitsemän vuoden
presidenttikauden.
Euroopan parlamentti antoi kesäkuussa 2016 mielipidevankien tilanteesta
Tadžikistanissa erittäin kriittisen päätöslauselman, jossa se totesi olevansa erittäin
huolestunut ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä, ihmisoikeusaktivistien, poliittisen
opposition jäsenten ja heidän omaistensa pidätysten ja vangitsemisten lisääntymisestä
sekä riippumattomia tiedotusvälineitä koskevista tiukoista rajoituksista.
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Parlamentti on toistuvasti ilmaissut huolensa Kirgisian ja Tadžikistanin rajalla
tapahtuneista yhteenotoista ja suhtautunut myönteisesti huhtikuussa 2021 tehtyyn
tulitaukosopimukseen. Syyskuussa 2022 väkivaltaisuudet kuitenkin lisääntyivät
rajavartijoiden välillä eri paikoissa rajalla. Tällainen kärjistyminen heikentää alueellista
vakautta.
F. Mongolia
Vaikka Mongolia ei kuulu EU:n Keski-Aasian strategian piiriin, parlamentti luokittelee
sen pysyvien valtuuskuntiensa yhteydessä osaksi kyseistä aluetta. Mongolialla on
monia yhteisiä kulttuurisia, historiallisia ja taloudellisia piirteitä entisen Neuvostoliiton
Keski-Aasian tasavaltojen kanssa. Kolmen viime vuosikymmenen aikana Mongolia
on luonut itselleen imagon ”demokratian keitaana”, jolla on vakaa talouskasvu,
vaikkakin vuoden 2019 tapahtumat herättivät huolta demokratian rapautumisesta.
Vuonna 2017 parlamentti antoi hyväksyntänsä EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja
yhteistyösopimukselle.
Covid-19-pandemian keskelläkin Mongolia piti sääntömääräiset parlamenttivaalit,
ja presidentiksi valittiin Uhnaagiin Hurelsuh. Maan uusi tarkistettu perustuslaki
edellyttää, ettei presidentti ole minkään poliittisen puolueen jäsen, joten Uhnaagiinin
tilalle Mongolian kansanpuolueen johtajana tuli kesäkuussa 2021 maan pääministeri
Luvsannamsrai Oyun-Erdene. Mongolian politiikkaa hallitsee tällä hetkellä asemansa
vakiinnuttanut kansanpuolue, jolla on ehdoton enemmistö maan parlamentissa sekä
presidentin virka.
Kesäkuussa 2022 pidettiin EU:n ja Mongolian sekakomitean vuotuinen kokous,
jossa vahvistettiin kumppanuus, joka perustuu yhteisiin arvoihin, kuten demokratiaan,
ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja YK:n peruskirjan periaatteiden
kunnioittamiseen. Mongolia ja EU olivat yhtä mieltä tarpeesta torjua ilmastonmuutosta
ja suojella ympäristöä ja tukea täysimääräisesti Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa.
EU onnitteli Mongoliaa siitä, että se on yksi niistä viidestä ensisijaisesta
maasta, joiden kanssa EU on parhaillaan perustamassa metsäkumppanuutta,
sillä Mongolian ja EU:n yhteisenä etuna on edistää kestävää vihreää kehitystä,
joka on keskeinen tavoite vuosien 2021–2027 suuntaa-antavassa monivuotisessa
ohjelmassa. EU:n ja Mongolian kehitysyhteistyöasioita käsittelevä työryhmä kokoontui
aiemmin maaliskuussa 2022 keskustelemaan kehitys- ja investointiprioriteeteista
sekä vuosien 2021–2027 suuntaa-antavasta monivuotisesta ohjelmasta. Maaliskuussa
2022 pidettiin EU:n ja Mongolian kaupan ja investointien alakomitean kokous,
jossa kartoitettiin mahdollisia yhteistyöaloja ja aloitettiin neuvottelut maantieteellisten
merkintöjen suojaa koskevasta sopimuksesta ja mahdollisuuksista uusiutuvan
energian ja geologian alalla.
Parlamentin lausunnot Mongoliasta ovat koskeneet lähinnä talouskysymyksiä
mutta myös maan kehitys- ja humanitaarisia tarpeita, jotka liittyvät äärimmäisiin
sääolosuhteisiin. Parlamentin valtuuskunta tarkkaili Mongolian vuoden 2017
presidentinvaaleja ja vuoden 2016 parlamenttivaaleja ja totesi, että maa on
kehittymässä vakaaksi demokratiaksi. Parlamentti ei kuitenkaan tarkkaillut kesäkuussa
2020 pidettyjä parlamenttivaaleja covid-19-pandemian vuoksi eikä kesäkuussa 2021
pidettyjä presidentinvaaleja.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0033_FI.html


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 12
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

EU:n ja Mongolian parlamenttien välinen 15. kokous pidettiin kesäkuussa 2022
Brysselissä.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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