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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия
(2011/2008(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 21 от него,

– като взе предвид Споразуменията за партньорство и сътрудничество (СПС), 
сключени между ЕС и Узбекистан, Република Киргизстан, Казахстан и 
Таджикистан, Временното споразумение за търговия и свързаните с търговията 
въпроси между Европейските общности и Туркменистан и Споразумението за 
партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан, подписано на 25 май 
1998 г., което все още не е ратифицирано, 

– като има предвид стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, прието 
от Европейския съвет на 21-22 юни 2007 г.1, и съвместните доклади за напредъка на 
Комисията и Съвета от 24 юни 2008 г.2 и 28 юни 2010 г.3,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Централна Азиа, и по-
специално резолюциите от 20 февруари 2008 г. относно стратегията на ЕС за 
Централна Азия4, от 6 май 2010 г.5 и 8 юли 2010 г.6 относно положението в 
Киргизстан, от 11 ноември 2010 г. относно укрепването на ОССЕ – ролята на ЕС7, 
от 25 ноември 2010 г., озаглавена „Към нова енергийна стратегия за Европа 2011—
2020 г.“8, от 16 декември 2010 г. относно годишния доклад за 2009 г. относно 
правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област9 и от 7 
юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията10, 

– като взе предвид Европейската инициатива за демокрация и права на човека, 
стартирана през 2003 г. с цел насърчаване на правата на човека и оказване на 
подкрепа за реформата на наказателното правораздаване, демокрацията, доброто 
управление, свободата на средствата за масово осведомяване, правовата държава, 
структурите в областта на сигурността (полиция/ въоръжени сили) и 
предотвратяване на конфликтите, както и създадения след това Европейски 
инструмент за демокрация и права на човека (Регламент (ЕО) №1889/2006)11,

– като взе предвид провежданите всеки  на две години от 2007 г. насам срещи на 
равнище министри ЕС-Централна Азия и конференциите на министрите от ЕС-

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf
2 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/progress_report_0609_en.pdf
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st11/st11402.en10.pdf
4 ОВ C 184E/2009, стр. 49.
5 ОВ C 81E/2011, стр. 80.
6 Приети текстове, P7_TA(2010)0283.
7 Приети текстове, P7_TA(2010)0399.
8 Приети текстове, P7_TA(2010)0441.
9 Приети текстове, P7_TA(2010)0489.
10 Приети текстове, P7_TA(2011)0334.
11 ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
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Централна Азия по въпросите на сигурността, проведени през 2008 и 2009 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на 
комисията по развитие и комисията по международна търговия (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че устойчивото развитие на всяка държава е възможно 
единствено ако са осигурени демократични институции, правов ред и основните 
свободи, както и силно гражданско общество,

Б. като има предвид, че незадоволителните постижения в областта на управлението и 
регионалното сътрудничество на държавите от Централна Азия са важна причина за 
тяхната мрачна политическа, обществена и икономическа ситуация и за 
ограничените постижения в сътрудничеството за развитие,

В. като има предвид, че липсата на взаимно доверие изостря напрежението, свързано с 
поделянето на природните ресурси, подкопава регионалното сътрудничество и 
увеличава риска от конфронтация; като има предвид, обаче, че проблемите с 
наличието на вода произтичат повече от лошо управление и разхищение на водни 
ресурси, отколкото от количествен недостиг,

Ангажимент на ЕС 

1. счита, че равнището и естеството на ангажираността на ЕС трябва да бъдат 
диференцирани и условни, в зависимост от измеримия напредък в областта на 
правата на човека, доброто управление, устойчивото развитие, правовата държава и 
борбата с корупцията, по аналогия с принципите на политиката на съседство на ЕС;

2. отчита значението на упоритата работа на специалния представител на ЕС на място 
за осигуряване на политически диалог на високо равнище с държавите от Централна 
Азия; призовава политическият диалог да се основава на оценка на изпълнението от 
страна на държавите от Централна Азия на поетите от тях ангажименти в 
качеството им на членове на ОССЕ,

3. приветства съществуването на редовен диалог по въпросите на правата на човека и 
с петте страни, въпреки че цялостният напредък по места е оскъден, а в някои 
случаи може да се наблюдава регресия; счита, че съществуването на диалог по 
правата на човека не следва да се използва като извинение за изключване на 
въпросите, свързани с правата на човека, когато те възникнат в други области на 
сътрудничество, или за отказ от по-нататъшни действия; призовава за систематично 
участие на НПО и представители на гражданското общество в подготовката на тези 
диалози и за да бъдат резултатите от тях обществено достояние, така че да може да 
се оценява тяхната ефективност и ангажираността на страните;

4. подкрепя разкриването на пълноправни делегации на ЕС във всички страни от 
Централна Азия като средство за увеличаване на присъствието и видимостта на ЕС 
в региона и за дългосрочното сътрудничество и ангажираност с всички сектори на 
обществото, както и за постигане на напредък към по-добро разбирателство и за 
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установяването на правова държава и зачитане на правата на човека;

5. изразява съжаление относно затрудненията, с които се среща ЕС в установяването 
на контакт с независимото гражданско общество в областта на правата на човека и 
доброто управление, в контекста на продължаващия тормоз на НПО в региона; 
призовава за подкрепа за действително независимите НПО, така че да им се помогне 
да играят ефективна роля за развитието и укрепването на гражданското общество;

6. одобрява провеждането на редовни регионални срещи на високо равнище между ЕС 
и Централна Азия и призовава за учредяването на евро-централноазиатски 
парламентарен форум като средство за оценка и принос към съдържанието на 
преговорите на високо равнище; подчертава значението на редовното двустранно 
парламентарно сътрудничество в рамките на съществуващите комисии за 
парламентарно сътрудничество и междупарламентарни срещи със страните от 
Централна Азия;

Човешка сигурност, добро управление, права на човека и демократизация

7. изразява съжаление, че независимо че се наблюдават някои положителни тенденции 
в региона (премахването на смъртната присъда в Узбекистан, някои 
конституционни реформи и реформи на съдебното производство, и т.н.), като цяло 
положението в областта на правата на човека и правовата държава продължава да 
буди безпокойство;

8. призовава за засилване на диалога по правата на човека, за да бъде по-ефективен и 
ориентиран към постигането на резултати; настоятелно призовава Съвета и 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да зададат критерии за оценка на 
напредъка, постигнат от държавите в региона в областта на правата на човека и 
правовата държава, както и на ефективността на предприетите от ЕС за тази цел 
мерки и проекти за предоставяне на помощ;

9. изразява загриженост относно продължаващото използване на изтезания и строгите 
ограничения по отношение на медиите и свободата на изразяване, събрания и 
сдружаване; настоятелно призовава ЕС и неговият върховен 
представител/заместник-председател да повдигнат публично въпросите за случаи на 
политически затворници, задържани защитници на правата на човека и журналисти 
и да призоват за тяхното незабавно освобождаване;

10. разглежда Инициативата за правова държава като ключов елемент на 
сътрудничеството с държавите от Централна Азия и изразява одобрението си за 
образцовото взаимодействие между ЕС и неговите държави-членки при 
изпълнението на проектите за помощ; изразява очакването си проекта за платформа 
за правова държава да включва ясни цели и прозрачна оценка на неговото 
изпълнение и постигнатите резултати, като се избегне подсилването на 
репресивните елементи на силите за сигурност;

Енергетика, вода и околна среда

11. смята, че е от първостепенно значение проектите за сътрудничество в областта на 
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енергетиката да включват дългосрочни споразумения за доставки, в които да бъдат 
интегрирани принципите на Инициативата за прозрачност на добивната 
промишленост;

12. споделя мнението, че в тази връзка, реформата на селскостопанския сектор е от 
първостепенно значение, по-специално, за диверсификация на продукцията, 
намаляване на зависимостта от отглеждането на памук, вместо на други култури, и 
въвеждането на водещите практики и техники на управление на водите, тяхното 
опазване и на напояване;

13. подчертава, че въпросите, свързани с водата в региона, продължават да бъдат един 
от основните източници на напрежение и потенциални конфликти; в тази връзка 
призовава всички страни от региона да подпишат и ратифицират без по-нататъшно 
отлагане конвенциите от Еспоо и Архус и да насърчават участието на местни 
представители в процеса на вземане на решения;

14. обръща внимание на необходимостта от създаване на надеждна и ефективна 
постоянна рамка, в която страните, разположени в долното и в горното течение на 
реките, да могат да разискват и да вземат съвместни решения относно мерките, 
които трябва да се предприемат за разрешаване на водните проблеми в региона;

15. приветства засиления ангажимент на европейските банки за развитие в региона, и 
по-специално, разширяването на мандата на ЕИБ в Централна Азия, 
съсредоточаващ се върху въпроси, свързани с околната среда и водите;

16. счита, че експертният му опит в управлението на транснационални водни ресурси и 
съществуващото му участие в двустранно сътрудничество - с оглед на 
интегрираните национални планове за управление на водите - и в многостранно 
сътрудничество - в рамките на Проекта за управление на водите и  на 
Международния фонд за Аралско море, предоставят на ЕС възможност да поеме 
посредническа и подпомагаща роля по въпросите на поделянето на водни ресурси 
между държавите от горното и от долното течение на реките (в това число Северен 
Афганистан): роля, която никой друг международен субект не желае, нито е в 
състояние да поеме, въпреки призивите на заинтересованите държави;

Сигурност / управление на границите

17. потвърждава подкрепата си за действията, насочени към поощряване на 
регионалното сътрудничество, като единствен начин да се разглеждат 
многобройните проблеми, свързани с трансграничната сигурност, управлението на 
ресурси и развитието, както и такива с етнически и екологичен характер;

18. отбелязва присъединяването на Казахстан към митническия съюз с Русия и Беларус 
и изразява надежда, че развитието на това образувание ще бъде открит за 
приобщаването на онези държави от Централна Азия, които не са част от него;

19. призовава за включването на трансгранично сътрудничество с Афганистан, по-
специално с неговите погранични провинции, програмите и действията в областта 
на транспорта, енергетиката, търговията и развитието;
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Казахстан

20. призовава върховния представител/заместник-председател да продължи да 
упражнява натиск спрямо казахските органи да изпълнят обещанията си за 
подобряване на провеждането на избори и свободата на медиите, което те обявиха 
преди да поемат председателството на ОССЕ, в съответствие с основните 
ангажименти, поети от държавите-членки на ОССЕ, и с националния план за 
правата на човека, приет през 2009 г. от казахското правителство;

21. приветства желанието на Казахстан за по-тесни и засилени отношения с ЕС и 
отбелязва неотдавнашното започване на преговори по ново споразумение за 
засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан, но подчертава, че 
икономическото сътрудничество трябва да върви ръка за ръка с политическото 
сътрудничество и да се основава на политическата воля за осъществяване на общи 
ценности; в този контекст, очаква с нетърпение постигането на осезаем напредък в 
областта на свободата на медиите, свободата на сдружаване и събрание, както и 
подобрения в провеждането на избирателния процес при предстоящите 
парламентарни избори през 2012 г.;

Киргизстан

22. поздравява Киргизстан за усилията му за провеждане на демократични реформи и 
преминаване към истинска многопартийна система; изразява надежда, че ще бъде 
отбелязан допълнителен напредък при провеждането на предстоящите президентски 
избори, насрочени по-късно тази година; при все това, подчертава, че са 
необходими продължителни усилия за развитието на напълно функционираща 
демокрация и в тази връзка призовава върховния представител/заместник-
председател да оказва помощ на киргизките органи в областта на изграждането на 
институции, консолидирането на демократични практики и борбата срещу 
корупцията и навлизането на организираната престъпност в киргизката 
администрация;

23. приветства решението на киргизкото правителство за създаване на специална 
комисия за прилагане и наблюдение на препоръките на Международната 
независима комисия (МНК) за разследване на събитията от юни 2010 г. в южен 
Киргизстан и призовава киргизките органи да приемат необходимите мерки за 
успокояване на междуетническото напрежение и стабилизиране на положението и 
да насърчават културния диалог и зачитането на правата на малцинствата и борбата 
срещу всички форми на дискриминация; призовава ЕС да разработи и прилага 
европейски програми  за помощ съвместно с киргизките органи и НПО, насочени 
към предотвратяването на конфликти, помиряване и предотвратяване на 
безнаказаността;

Таджикистан

24. изразява загрижеността си относно неефикасността на помощта за развитие на ЕС в 
тази страна, причинена от високото равнище на корупция и приемащата 
застрашителни размери регионална фрагментация, подклаждана от бедствените 
икономически и социални условия; следователно призовава за алтернативен подход, 
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основаващ се на човешката сигурност чрез алтернативни канали за предоставяне на 
помощ;

25. призовава ЕС да насърчава и подпомага, посредством проучвания на 
осъществимостта, технически познания и по целесъобразност - подходящи заеми от 
ЕИБ, разработването на проекти за по-маломащабни, водноелектрически централи, 
разположени по продължението на реките, както и за алтернативни, възобновяеми 
енергийни източници;

Туркменистан

26. отбелязва законодателството, прието в политическата, икономическа, социална и 
образователна област и очаква думите да бъдат последвани от дела; в тази връзка, 
настоятелно призовава Съвета и върховния представител/заместник-председател да 
насърчат туркменските органи да прилагат цялостно новото законодателство и да 
продължат процеса си на включване в различни международни и регионални 
организации;

27. въпреки това изразява съжаление относно факта, че не е изпълнено нито едно от 
условията, поставени от Европейския парламент през февруари 2008 г., за постигане 
на напредък по отношение на Временното споразумение, и по-специално свободен 
и безпрепятствен достъп за Международния комитет на Червения кръст,
освобождаване на всички политически затворници и на лишените от свобода заради 
техните убеждения, премахване на всички правителствени ограничения за пътуване 
и възможност за НПО да извършват дейност в страната;

Узбекистан

28. отбелязва заключенията на Съвета от октомври 2010 г., с които се поставя край на 
всички санкции срещу Узбекистан и потвърждава желанието на ЕС за всестранно 
укрепване на отношенията с тази страна; припомня, че равнището на ангажираност 
зависи от постигането на напредък от страна на Узбекистан в областта на правата на 
човека, демократизацията и правовата държава, и очаква ЕСВД и Съвета да 
разработят критична, условна и последователна политика по отношение на 
Узбекистан;

29. изразява съжаление относно неотдавнашното решение на узбекските органи да 
затворят бюрото на „Хюман райтс уоч“ в Ташкент и ги призовава да предоставят 
безпрепятствен достъп и дейност от страна на местни и международни НПО в 
цялата страна;

*

* *

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Стратегическото значение на Централна Азия за Европа е добре известно, но често 
подценявано. Разработването през 2007 г. на стратегия на ЕС за този регион отбеляза 
осъзнаването на този факт и волята за възприемане на глобален и структуриран подход.

За четирите години на прилагане беше постигнато много. ЕС приведе в действие важни 
инициативи и програми, за да оказва подкрепа на вписаните в нейния първоначален 
документ приоритети: добро управление, правова държава, права на човека и 
демократизация; образование и обучение; икономическо развитие, търговия и 
инвестиции; транспорт и енергетика; екологична устойчивост и управление на водите;  
борба срещу общите заплахи и предизвикателства; междукултурен диалог.

ЕС направи отношенията си с 5-те централноазиатски държави по-интензивни и по-
добре структурирани, като срещите между заемащите висши ръководни длъжности от 
ЕС и Централна Азия станаха чести и редовни. ЕС установи редовни двустранни 
диалози по въпросите на правата на човека и по националните политики за водите. 
Държавите-членки играят пряка роля в изпълнението на стратегията на ЕС, 
европейските банки (ЕИБ, ЕБВР) понастоящем обхващат региона, неотдавна беше 
създаден „Инвестиционен инструмент за Централна Азия“.

След 2007 г. обаче в света настъпиха важни промени. В контекста на световната 
икономическа и социална криза, една след друга следват арабските революции. 
Международната коалиция започва изтеглянето си от Афганистан, без да е много 
сигурна какъв ще бъде изходът на войната, след десет години военен конфликт. С 
приемането на Договора от Лисабон, Европейският съюз си предостави инструменти за 
последователна външна политика и Служба за външна дейност, която да гарантира 
нейното прилагане. Най-накрая, Централна Азия беше арена на важни събития, често 
трагични като междуетническото насилие в Ош през юни 2010 г., и в региона се 
оформят нови геостратегически формули. Всичко това ни стимулира да разгледаме 
отново нашата политика по отношение на Централна Азия, да отчетем постигнатото и 
да предложим нови подходи за адаптиране на нашите действия към един регион, 
изправен пред многобройни заплахи, които могат да имат последствия за Европа. 

Въпреки неоспоримия напредък, пределите на европейската стратегия за Централна 
Азия днес са очевидни. ЕС не успява да помири своите различни цели, ценности и 
интереси в ефикасни програми, приспособени към местните реалности.

Въздействието на нейните програми е трудно измеримо и присъствието на ЕС  в 
Централна Азия е незабележимо. Той разполага само с 3 делегации и среща трудности 
да открие такива в останалите две страни. На ЕС липсва също така персонал на място и 
неговите проекти най-често се осъществяват от други международни организации. 

Скромните финансови средства1, които ЕС отделя за Централна Азия, свидетелстват за 

                                               
1 Инструментът за развитие и сътрудничество (ИРС) предостави 321 милиона евро за изпълнението 

на стратегията между 2011 и 2013 г., т.е. по 20 милиона евро на страна годишно.



PE469.951v02-00 10/13 PR\875295BG.doc

BG

недостатъчния интерес, който той отдава на този регион, но също така и за 
ограничените способности за усвояване на средствата на страните получатели. Една 
трета от помощта се отпуска за насърчаване на регионалното сътрудничество, но 
изпълнението на тази съществена част от политиката  се затруднява от напрежението 
между различните страни. Поради това, съществува опасност тези суми да бъдат 
преразпределени на двустранни проекти, или на други региони по света. 

Съвместният доклад (на Съвета и Комисията) за оценка от 2010 г. споменава, че са 
необходими подобрения, но не уточнява винаги конкретните действия, които следва да 
се предприемат. 

От нашата гледна точка, ЕС трябва да преоцени задълбочено своята стратегия и да 
засили своя ангажимент, като съсредоточи върху целите и действията, които имат най-
добри шансове да спомогнат да посрещане на най-неотложните предизвикателства: 
права на човека и правова държава; води и енергетика; регионална сигурност. 

Докладчикът счита, че стълбовете на новия подход на ЕС по отношение на региона 
трябва да бъдат човешката сигурност и едно действително регионално 
сътрудничество.

ЕС трябва да пристъпи към същото основно преразглеждане на политиката си по 
отношение на Централна Азия, като това което предприе по отношение на своите 
непосредствени съседи. Ако не желае да загуби доверието, с което се ползва, ЕС не 
може да се безпокои за етични въпроси в една част на света, а да не реагира на 
нарушаването на нейните ценности в други райони. Всички европейски действия или 
инициативи трябва да се ръководят от целта за насърчаване на правата на човека и 
правовата държава.

В Централна Азия, правителствата продължават да осигуряват стабилността на 
режими, на упражняващи еднолична власт, с репресивни методи, без същевременно да 
разкриват перспективи за дългосрочна сигурност за съответните общества като цяло. 
ЕС и неговите западни партньори дълго време имаха тенденцията да мислят, че тази 
сигурност е ценна сама по себе си и предпочетоха да не обръщат внимание нито на 
нейния нестабилен характер, нито на нейната човешка цена. 

ЕС не може да продължи по този път. Тази сигурност се основава на репресии и е 
обречена на неуспех. Както свидетелства бързината, с която се разпространи 
междуетническото насилие миналата година, всяка една от страните в региона може да 
се възпламени във всеки момент. ЕС трябва да е в състояние да отговори на 
политическия вакуум, който една промяна, би могла да създаде, на фона на етнически и 
регионални конфликти. 

Съществува спешна необходимост да се преустанови досегашния начин на 
функциониране, който привилегироваше стабилността на управляващите режими в 
името на разнородни интереси като далечната евентуална възможност за 
диверсификация на европейските доставки на газ или разполагането на военни бази за 
подсигуряване на снабдяването на европейските сили в Афганистан. Финансовата 
подкрепа на ЕС за узбекския парламент, който не прилича по нищо на демократично 
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избрана институция, или отпускането на европейска помощ, предназначена за 
неправителствени организации, на благотворителната фондация, контролирана от 
правителството на същата страна, са несъмнено просто изолирани примери, но те са 
симптоматични. Подобна снизходителност бе бива да продължава.

Нашето намерение не е да предложим оттегляне на ЕС от неговите ангажименти. 
Напротив, крайно време да поемем ангажименти в Централна Азия, но като 
дефинираме нов начин да сторим това. 

Човешка сигурност

Ние трябва да обясним на нашите партньори по какво нашето понятие за сигурност и 
стабилност се различава от тяхното. ЕС е длъжен да бъде критичен към правителствата, 
които нарушават основните права на своите граждани в името на националната 
сигурност, като същевременно им се помогне да разберат, че именно тези действия 
водят до екстремизъм и радикализация. Условността трябва да бъде поставена в 
сърцевината на нашата политика, като се прилагат принципите на диференциация и на 
„повече за повече“. 

Понятието човешка сигурност може да предостави на ЕС едновременно солидна 
концептуална рамка и повече легитимност и уместност на неговите политически 
действия. Насърчаването на сигурността посредством даване на отговор на конкретните 
и ежедневни потребности на населението трябва да бъде тяхната ръководна идея. 
Подсилен акцент трябва да се постави върху общи проекти с местни отговорни лица и с 
гражданските общества, поне в степента, до която са налице основните условия за това.

Сътрудничеството на ЕС с всяка страна изисква диференциран двустранен подход, 
подходящ за исканията и потребностите на всяка страна: страните, богати на 
въглеводороди - Казахстан и Туркменистан - имат по-голяма нужда от техническа 
помощ за успешно провеждане на реформи, отколкото от помощ за развитие. За 
разлика от това, много бедните и уязвими страни, като Киргизстан и Таджикистан, 
имат несъмнено нужда от пряка финансова помощ, при условие че нейното използване 
може да бъде контролирано по прозрачен начин, но в още по-голяма степен от целева 
помощ, насочена към общности в селските райони, към основното и средно 
образование, към реформата и укрепването на съдебната система. 

Много зависи, разбира се, от степента на откритост на всяка страна. При необходимост, 
ЕС би могъл да адаптира своя подход, но винаги основавайки действията си на целите 
за човешка сигурност и устойчиво развитие. 

Множество елементи от настоящите дейности на ЕС могат да бъдат интегрирани в тази 
нова рамка, по-специално, хуманитарната помощ и помощта за развитие, както и 
приносът на ЕС за полицейската мисия на ОССЕ в Ош - без да се пренебрегва 
извършването на критична оценка на нейната действителна ефикасност по отношение 
на целта да се отговори на нуждите на населението, и още програмите, насочени към 
силите на реда и към съдебната система. 
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Регионално сътрудничество

Акцентът, който стратегията на ЕС поставя върху насърчаването на регионалния 
подход си остава абсолютно основателен. Необходимото сътрудничество между 5-те 
страни не функционира, поради тяхното взаимно недоверие и несъгласие по много 
въпроси. Въпросите на сигурността, развитието и опазването на природната среда се 
нуждаят от тясното сътрудничество на ЕС с всяка от тях, но не биха могли да бъдат 
разрешени, без волята на самите заинтересовани страни да си сътрудничат между тях. 

Факторите на дестабилизация са многобройни: организирана престъпност, трафик на 
наркотици, радиоактивни материали и хора, тероризъм и природни бедствия или 
екологични катастрофи, несигурния изход на войната в Афганистан. Проникването на 
въоръжени групи от Афганистан няма да спре скоро, като се има предвид 
пропускливостта на границата. Напрежението в рамките на региона е изострено във 
връзка с поделянето и контрола на водните ресурси между страните от горното и 
долното течение на реките. Затварянето на граници и прекъсването на търговията се 
използват нерядко като средства за оказване на натиск върху съседните държави. Някои 
граници все още са предмет на спорове и все по-често се отбелязват сблъсъци между 
различни общности. В най-бедните страни икономическите и продоволствените кризи 
се съчетават с регионално или етническо напрежение и с несигурността, причинени от 
повсеместната корупция и липсата на правова държава.

Освен това, могат да се констатират нови бариери от икономически характер: 
митническият съюз между Русия, Беларус и Казахстан поражда страх от нови пречки за 
търговията със съседните държави. Този съюз поражда интерес в някои от държавите, 
докато други остават верни на своята политика на самоизолация.

Промяната на климата има сериозни последствия, още повече, че населението, 
съсредоточено в малката, обитаема част от територията, нараства непрестанно. 40% от 
ледниците изчезнаха, а отглеждането на памук като монокултура, разчитащо на 
остаряла система за напояване, разхищава значителна част от наличната вода. 
Изчезването на Аралско море и опустиняването, които се дължат на масивното 
отклоняване на реките за целите на напояването, засягат живота на стотици хиляди 
души.   Радиоактивните и химическите отпадъци от стари съветски инсталации в 
долината Фергана са изоставени в близост до реки и населени места. Изхвърлянето на 
промишлени отпадъци и офшорнарта експлоатация на газови и нефтени залежи, която 
не зачита в достатъчна степен нормите за опазване на околната среда, са отговорни за 
разрушаването на дивата фауна на Каспийско море и на неговите рибни ресурси. 

ЕС трябва следователно да се стреми да играе посредническа или улесняваща роля. За 
тази цел, ЕС разполага с предимства като своята неутралност (с каквато не разполагат 
големите съседни държави), опита от неговата собствена интеграция и техническата си 
компетентност. Той може да извлече поуки от прилагането на своите регионални 
програми (BOMCA - за управление на границите в Централна Азия, CADAP - за 
действия срещу наркотиците, Европейската инициатива за водите, Инициативата за 
правова държава, и т.н.) 
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Освен сътрудничеството си с онези от държавите-членки, които са ангажирани в 
Централна Азия (което, следва да се подчертае е по-ефикасно и значимо от другаде по 
света) и другите големи донори, ЕС би следвало също така да засили сътрудничеството 
си с големите съседни на региона страни: естествено Русия, но също така Китай, Индия 
и Пакистан.

Ние предлагаме освен това създаването на регионален, междупарламентарен форум, 
който ЕС, чрез ЕП, би могъл да предложи на 5-те страни. По този начин, избраните 
европейски представители биха могли да споделят своя опит с техните колеги, събрани 
заедно, и което е още по-важно, да ги насърчат да поддържат контакти помежду си, 
каквито понастоящем почти не несъществуват. 


