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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον βαθμό εφαρμογής της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία
(2011/2008(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 21,

– έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που έχουν 
συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, της Κιργιζίας, του Καζακστάν και του 
Τατζικιστάν, την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και εμπορικά θέματα μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Τουρκμενιστάν και την ΣΕΣΣ μεταξύ της ΕΕ και του 
Τουρκμενιστάν, που υπογράφηκε στις 15 Μαΐου 1998 αλλά δεν έχει ακόμη κυρωθεί, 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για μια νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 20071, καθώς και τις 
κοινές εκθέσεις προόδου που συνέταξαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 
20082 και στις 28 Ιουνίου 20103,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κεντρική Ασία, και ιδίως 
εκείνα της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική 
Ασία4, της 6ης Μαΐου 20105 και της 8ης Ιουλίου 20106 σχετικά με την κατάσταση στην 
Κιργιζία, της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ενίσχυση του ΟΑΣΕ - ένας ρόλος για 
την ΕΕ7, της 25ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο "προς μια νέα ενεργειακή στρατηγική για την 
Ευρώπη 2011-2020"8, της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 
του θέματος9 και της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις δραστηριότητες εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού10, 

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που ξεκίνησε το 2003 με σκοπό την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την υποστήριξη της ποινικής μεταρρύθμισης, της δημοκρατίας, της 
χρηστής διακυβέρνησης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του κράτους δικαίου, 
της προσαρμογής των δομών ασφάλειας (στρατού/αστυνομίας) και της πρόληψης 
συρράξεων, καθώς και το επακόλουθο ευρωπαϊκό μέςσο για τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006)11,

– έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες υπουργικές συνόδους ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, που 
                                               
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 ΕΕ C 184E/2009, σ. 49.
5 ΕΕ C 81E/2011, σ. 80.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0283.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0399.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0441.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
11 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
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διεξάγονται από το 2007, καθώς και τις υπουργικές διασκέψεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για 
θέματα ασφάλειας, που πραγματοποιήθηκαν το 2008 και το 2009,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις 
της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μιας χώρας είναι δυνατή μόνο εφόσον έχει 
εξασφαλισθεί η ύπαρξη δημοκρατικών θεσμών, κράτους δικαίου και θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών,

B. εκτιμώντας ότι το απογοητευτικό ιστορικό των χωρών της Κεντρικής Ασίας όσον αφορά 
τη διακυβέρνηση και την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή αποτελεί σημαντική 
αιτία της ζοφερής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης και της 
περιορισμένης προόδου όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία στις χώρες αυτές,

Γ. εκτιμώντας ότι η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης δίνει τροφή στην ένταση όσον αφορά 
το μοίρασμα των φυσικών πόρων, υπονομεύει τις προσπάθειες περιφερειακής 
συνεργασίας και αυξάνει τους κινδύνους συγκρούσεων, καθώς και ότι τα προβλήματα 
λειψυδρίας οφείλονται περισσότερο στην κακή διαχείριση και τη σπατάλη των υδάτινων 
πόρων, παρά στην έλλειψή τους,

Η παρουσία της ΕΕ 

1. πιστεύει ότι το επίπεδο και η φύση της συνδρομής της ΕΕ πρέπει να είναι 
διαφοροποιημένα και υπό όρους, αναλόγως της μετρήσιμης προόδου κάθε χώρας στα 
πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης 
ανάπτυξης, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς, σε κατευθύνσεις 
παρόμοιες με τις αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ για τις γειτονικές της περιοχές·

2. αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η συνεχής εργασία του ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για 
την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου πολιτικού διαλόγου με τις χώρες της Κεντρικής 
Ασίας· ζητεί να βασισθεί αυτός ο πολιτικός διάλογος στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
των κρατών της Κεντρικής Ασίας προς τις δεσμεύσεις τους ως μελών του ΟΑΣΕ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου με τις πέντε χώρες 
της περιοχής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρότι η συνολική πρόοδος στο πεδίο 
αυτό είναι περιορισμένη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και αρνητική· πιστεύει ότι 
η διεξαγωγή ενός τέτοιου διαλόγου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για 
την εξαίρεση των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα θεμάτων που προκύπτουν σε 
άλλους τομείς της συνεργασίας ή για την αποφυγή περαιτέρω δράσης· ζητεί τη 
συστηματική συμμετοχή ΜΚΟ και παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στην 
προετοιμασία αυτού του διαλόγου και για τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του, 
ώστε να γίνεται δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και να δεσμεύονται 
τα μέρη που συμμετέχουν στον διάλογο αυτόν·

4. υποστηρίζει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων αντιπροσωπειών της ΕΕ σε όλες τις χώρες 
της Κεντρικής Ασίας, ως μέσο για την αύξηση της παρουσίας και της ορατότητας της ΕΕ 
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στην περιοχή, για την προώθηση της μακροπρόθεσμης συνεργασίας και επαφής με όλους 
τους τομείς της κοινωνίας, για την πρόοδο προς μια καλύτερη αλληλοκατανόηση και για 
την εδραίωση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5. εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που αντομετωπίζει η ΕΕ στην επαφή της με 
ανεξάρτητους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στο πεδίο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης, εξαιτίας της συνεχιζόμενης παρεμπόδισης 
της δραστηριότητας των ΜΚΟ στην περιοχή· ζητεί να υποστηριχθούν οι γνήσια 
ανεξάρτητες ΜΚΟ, ώστε να βοηθηθούν να διαδραματίσουν έναν αποτελεσματικό ρόλο 
στην ανάπτυξη και την εδραίωση της κοινωνίας των πολιτών·

6. υποστηρίζει την τακτική διεξαγωγή συνόδων κορυφής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας και ζητεί την 
ίδρυση ενός κοινοβουλευτικού φόρουμ ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, ως μέσου για τη συμβολή 
στη διαμόρφωση και την αξιολόγηση του περιεχομένου των συνομιλιών αυτών των 
συνόδων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η τακτική διμερής κοινοβουλευτική 
συνεργασία στο πλαίσιο των υφιστάμενων επιτροπών κοινοβουλευτικής συνεργασίας και 
των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας·

Ανθρώπινη ασφάλεια, χρηστή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα και 
εκδημοκρατισμός

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις κάποιες θετικές εξελίξεις στην περιοχή 
(κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ουζμπεκιστάν, κάποιες συνταγματικές και 
δικαστικές μεταρρυθμίσεις κ.λπ.), η συνολική κατάσταση στα πεδία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου παραμένει ανησυχητική·

8. ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να γίνει 
αποδοτικότερος και να επικεντρωθεί στην επίτευξη αποτελεσμάτων· καλεί το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θέσουν ορόσημα για την πρόοδο 
των κρατών της περιοχής στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους 
δικαίου, καθώς και για την αποδοτικότητα των μέτρων και των ενεργειών υποστήριξης 
της ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση των βασανιστηρίων και των 
αυστηρών περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης και στις ελευθερίες έκφρασης, του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· καλεί την ΕΕ και την Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να θέσουν δημοσίως τα ζητήματα των πολιτικών κρατουμένων, 
φυλακισμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων και να 
ζητήσουν την άμεση απελευθέρωσή τους·

10. θεωρεί την πρωτοβουλία για το κράτος δικαίου ως καίριο στοιχείο της συνεργασίας με τα 
κράτη της Κεντρικής Ασίας και επιδοκιμάζει την υποδειγματική συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και των κρατών μελών της για την υλοποίηση έργων βοήθειας· κρίνει ότι το σχέδιο 
της "πλατφόρμας για το κράτος δικαίου" θα πρέπει να περέχει σαφείς στόχους και να 
προβλέπει τη διαφανή αξιολόγηση της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα την ενίσχυση των μέσων καταστολής των δυνάμεων 
ασφαλείας·
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Ενέργεια, νερό και περιβάλλον

11. θεωρεί ύψιστης σημασίας να περιλαμβάνονται στα σχέδια ενεργειακής συνεργασίας 
συμφωνίες μακροπρόθεσμου εφοδιασμού, οι οποίες να διέπονται από τις αρχές της 
"πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια στην εξορυκτική βιομηχανία"·

12. θεωρεί επίσης ύψιστης σημασίας τη μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα με στόχους, 
ιδίως, τη διαφοροποίηση της παραγωγής, τη μείωση της εξάρτησης από την παραγωγή 
βαμβακιού εις βάρος άλλων καλλιεργειών, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 
διαχείρισης του νερού, διαχείρισης των υδάτινων πόρων και άρδευσης·

13. τονίζει ότι το ζήτημα του νερού στην περιοχή παραμένει μια από τις κύριες πηγές έντασης 
και ενδεχόμενων αντιπαραθέσεων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλες τις χώρες της περιοχής 
να υπογράψουν και να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση τις συμβάσεις του Espoo και του 
Århus και να προωθήσουν την εμπλοκή τοπικών παραγόντων στη γιαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

14. επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μόνιμου 
δικτύου στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες στην αρχή και στο τέλος των υδάτινων 
ρευμάτων θα μπορούν να συζητούν και να αποφασίζουν μαζί τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την αντιμετώπιση και την επίλυση των σχετικών με το νερό προβλημάτων 
της περιοχής·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη παρουσία των ευρωπαϊκών 
αναπτυξιακών τραπεζών στην περιοχή και, ιδίως, την επέκταση της εντολής της ΕΤΕπ για 
την Κεντρική Ασία, με έμφαση στα σχετικά με το περιβάλλον και το νερό προβλήματα·

16. πιστεύει ότι η εμπειρογνωμοσύνη της όσον αφορά τη διαχείριση υπερεθνικών υδάτινων 
πόρων και η τρέχουσα συμμετοχή της σε έργα διμερούς συνεργασίας με στόχο τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων διαχείρισης υδάτων και πολυμερούς 
συνεργασίας στο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης υδάτων και το διεθνές ταμείο για την 
Αράλη δίνουν στην ΕΕ την ευκαιρία να διαμορφώσει μια εικόνα μεσολαβητή στις 
προσπάθειες μοιράσματος των υδάτινων πόρων μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην 
αρχή και εκείνων που βρίσκονται στο τέλος των υδάτινων ρευμάτων (περιλαμβανομένου 
του βόρειου Αφγανιστάν), και να διεκδικήσει έτσι έναν ρόλο που κανένας άλλος διεθνής 
παράγοντας δεν είναι πρόθυμος ή σε θέση να αναλάβει, παρά τις εκκλήσεις των 
ενδιαφερομένων χωρών·

Διαχείριση των συνόρων και ασφάλεια

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του σε ενέργειες που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 
περιφερειακής συνεργασίας, που είναι ο μόνος τρόπος να επιλυθούν τα πολυάριθμα 
διασυνοριακά προβλήματα ασφάλειας, διαχείρισης των πόρων, εθνοτήτων, 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι χώρες αυτές·

18. σημειώνει την προσχώρηση του Καζακστάν στην τελωνειακή ένωση με τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία και ελπίζει ότι η ανάπτυξη του φορέα αυτού θα προχωρήσει κατά τρόπο που 
δεν θα αποκλείει όσες χώρες της Κεντρικής Ασίας δεν συμμετέχουν σε αυτόν·
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19. ζητεί να περιληφθεί η διασυνοριακή συνεργασία με το Αφγανιστάν, και ιδίως με τις 
παραμεθόριες επαρχίες του, στις δραστηριότητες και τα προγράμματα που αφορούν τις 
μεταφορές, την ενέργεια, το εμπόριο και την ανάπτυξη·

Καζακστάν

20. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να συνεχίσει την πίεση προς τις αρχές του 
Καζακστάν ώστε να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους όσον αφορά τη βελτίωση των 
εκλογικών διαδικασιών και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όπως είχαν 
ανακοινώσει το 2010, όταν το Καζακστάν επρόκειτο να αναλάβει την προεδρία του 
ΟΑΣΕ, σε συμμόρφωση προς τις στοιχειώδεις δεσμεύσεις των κρατών μελών του ΟΑΣΕ 
και προς το "εθνικό σχέδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα" που ενέκρινε η κυβέρνηση του 
Καζακστάν το 2009·

21. εκφράζει ικανοποίηση για την επιθυμία του Καζακστάν για στενότερες και 
αναβαθμισμένες σχέσεις με την ΕΕ και σημειώνει την πρόσφατη έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για μια νέα και βελτιωμένη ΣΕΣΣ, τονίζει όμως ότι η οικονομική 
συνεργασία θα πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική συνεργασία και να βασίζεται στην 
πολιτική βούληση για την υπεράσπιση κοινών αξιών· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, την 
πραγματοποίηση ορατής προόδου στά πεδία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και βελτιώσεις στην 
εκλογική διαδικασία των προσεχών κοινοβουλευτικών εκλογών, το 2012·

Κιργιζία

22. επαινεί την Κιργιζία για τις προσπάθειές της όσον αφορά τηνυλοποίηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων και την μεταστροφή προς ένα γνήσια πολυκομματικό σύστημα· ελπίζει 
πως θα επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος κατά τη διεξαγωγή των προσεχών προεδρικών 
εκλογών που έχουν προγραμματισθεί για αργότερα φέτος· τονίζει, ωστόσο, ότι 
χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας πλήρως λειτουργικής 
δημοκρατίας και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να 
βοηθήσει τις αρχές της Κιργιζίας στο πεδίο της συγκρότησης θεσμών και της εδραίωσης 
των δημοκρατικών πρακτικών, καθώς και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στη διοίκηση της Κιργιζίας·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της κυβέρνησης της Κιργιζίας να 
συγκροτήσει μια ειδική επιτροπή για την εφαρμογή και την  παρακολούθηση των 
συστάσεων της ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής για τη διερεύνηση των γεγονότων του 
Ιουνίου του 2010 στη νότια Κιργιζία και καλεί τις αρχές της χώρας να εγκρίνουν τα 
αναγκαία μέτρα για τη χαλάρωση της διεθνοτικής έντασης, τη σταθεροποίηση της 
κατάστασης και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και του σεβασμού των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και για την καταπολέμηση των κάθε μορφής 
διακρίσεων· καλεί την ΕΕ να σχεδιάσει και να εφαρμόσει, μαζί με τις αρχές της Κιργιζίας 
και με ΜΚΟ, ενωσιακά προγράμματα βοήθειας με στόχο την πρόληψη των συγκρούσεων, 
τη συμφιλίωση και την αποφυγή της ατιμωρησίας·

Τατζικιστάν

24. εκφράζει την ανησυχία του για την αναποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας 
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της ΕΕ στη χώρα αυτήν,, εξαιτίας της μεγάλης διαφθοράς και του υποβόσκοντος 
περιφερειακού κατακερματισμού που τροφοδοτείται από τις δυσχερέστατες οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες· ζητεί, συνεπώς, να εφαρμοστεί μια εναλλακτική προσέγγιση 
που θα βασίζεται στην ανθρώπινη ασφάλειας, μέσω εναλλακτικών διαύλων βοήθειας·

25. καλεί την ΕΕ να προωθήσει και να συνδράμει, μέσω μελετών σκοπιμότητας, τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης και, όπου είναι αναγκαίο, κατάλληλων δανείων της ΕΤΕπ, την 
ανάπτυξη μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικών εργοστασίωνκατά μήκος των ποταμών, 
καθώς και την εκμετάλλευση εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Τουρκμενιστάν

26. σημειώνει τη νομοθεσία που εγκρίθηκε στο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό πεδίο και περιμένει πως τα λόγια θα τα ακολουθήσουν οι πράξεις· 
προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο και την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να 
ενθαρρύνουν τις αρχές του Τουρκμενιστάν ώστε να εφαρμόσουν πλήρως τη νέα 
νομοθεσία και να συνεχίσουν τη διαδικασία σύνδεσης με διεθνείς και περιφερειακούς 
οργανισμούς·

27. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί καμία από 
τις τέσσερις προϋποθέσεις που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του
2008 για να προωθήσει την Ενδιάμεση Συμφωνία και, συγκεκριμένα, η πλήρης και 
ανεμπόδιστη πρόσβαση για τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, η απελευθέρωση όλων των 
πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων συνείδησης, η κατάργηση όλων των 
κρατικών εμποδίων στα ταξίδια και η δυνατότητα να λειτουργούν ΜΚΟ στη χώρα·

Ουζμπεκιστάν

28. σημειώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2010, με τα οποία τέθηκε 
τέρμα στις κυρώσεις εις βάρος του Ουζμπεκιστάν και επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της ΕΕ 
να ενισχύσει ολόπλευρα τις σχέσεις της με τη χώρα αυτήν· υπενθυμίζει ότι ο βαθμός της 
ενίσχυσης των σχέσεων εξαρτάται από την πρόοδο του Ουζμπεκιστάν στα πεδία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου και ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να διαμορφώσουν μια 
πολιτική σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα τηρεί κριτική στάση, θα θέτει προϋποθέσεις και 
θα δείχνει συνοχή στη συμπεριφορά της απέναντι στο Ουζμπεκιστάν·

29. εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη απόφαση των αρχών του Ουζμπεκιστάν να 
κλείσουν το γραφείο της οργάνωσης Human Rights Watch στην Τασκένδη και τις καλεί 
να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη εγκατάσταση και λειτουργία των εθνικών και διεθνών 
ΜΚΟ σε όλη τη χώρα·

*
* *

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Κεντρική Ασία έχει για την Ευρώπη μια εξακριβωμένη στρατηγική σημασία που, όμως, 
συχνά παραγνωρίζεται. Η συγκρότηση, το 2007, μιας στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή 
αυτή σηματοδότησε τη συνειδητοποίηση αυτής της σημασίας και έδειξε ότι υπάρχει η θέληση 
για μια συνολική και συγκροτημένη προσέγγιση.

Στα τέσσερα χρόνια της εφαρμογής της, σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι. Η ΕΕ 
ενεργοποίησε σημαντικές πρωτοβουλίες και προγράμματα για την υποστήριξη των 
προτεραιοτήτων που καταγράφονται στο αρχικό αυτό έγγραφο: χρηστή διακυβέρνηση, 
κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και εκδημοκρατισμός· εκπαίδευση και κατάρτιση· 
οικονομική ανάπτυξη, εμπόριο και επενδύσεις, μεταφορές και ενέργεια, περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και διαχείριση των υδάτινων πόρων·  αγώνας κατά των κοινών απειλών και 
αντιμετώπιση των προκλήσεων, και διαπολιτισμικός διάλογος.

Η ΕΕ έκανε στενότερες και καλύτερα διαρθρωμένες τις σχέσεις της με τις 5 αυτές χώρες και 
οι συναντήσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο πλευρών έγιναν συχνές και 
τακτικές. Η ΕΕ εγκαινίασε τακτικούς διμερείς διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
για ττις εθνικές πολιτικές υδάτινων πόρων. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν άμεσα στην 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες (ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ) καλύπτουν 
πλέον την περιοχή και πρόσφατα θεσπίσθηκε το μέσο "Επενδυτική διευκόλυνση για την 
Κεντρική Ασία".

Ωστόσο, από το 2007 συνέβησαν σημαντικές αλλαγές στον κόσμο. Μέσα σε συνθήκες 
παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι αραβικές επαναστάσεις διαδέχονται η μία 
την άλλη. Η διεθνής συμμαχία αρχίζει να αποσύρεται από το Αφγανιστάν, χωρίς σαφείς 
ενδείξεις για το αποτέλεσμα του διαλόγου, μετά από δέκα χρόνια πολέμου. Με τη Συνθήκη 
της Λισσαβώνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφοδιάσθηκε με τα μέσα για μια συνεκτική εξωτερική 
πολιτική και με μια Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της 
πολιτικής αυτής. Τέλος, η Κεντρική Ασία γνώρισε σημαντικά γεγονότα, πολλές φορές 
τραγικά, όπως διεθνοτικές ταραχές του Ος τον Ιούνιο του 2010, ενώ στην περιοχή άρχισαν να 
εμφανίζονται νέες γεωστρατηγικές ισορροπίες. Αυτό μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε την 
πολιτική μας απέναντι στην Κεντρική Ασία, να προσδιορίσουμε τι πετύχαμε και να 
προτείνουμε νέες προσεγγίσεις για την προσαρμογή της πολιτικής μας σε μια περιοχή που 
βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές απειλές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες και για 
την Ευρώπη. 

Παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο, τα όρια της στρατηγικής της Ευρώπης στην Κεντρική 
Ασία είναι σήμερα προφανή. Η ΕΕ δεν καταφέρνει να συμβιβάσει τους διάφορους στόχους, 
αξίες και συμφέροντά της στο πλαίσιο αποτελεσματικών προγραμμάτων που θα είναι 
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών είναι δύσκολο να αξιολογηθούν και η ΕΕ δεν είναι 
ορατή στην Κεντρική Ασία Διαθέτει μόλις τρεις αντιπροσωπείες και δυσκολεύεται να ανοίξει 
αντιπροσωπεία στις άλλες δύο χώρες. Έτσι, η ΕΕ δεν έχει επαρκές προσωπικό επιτόπου και 
τα έργα της υλοποιούνται συνήθως από άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
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Τα πενιχρά οικονομικά μέσα1 που αφιερώνει η ΕΕ στην Κεντρική Ασία μαρτυρούν για το 
ανεπαρκές ενδιαφέρον που δείχνει για την περιοχή αυτή, αλλά και για την περιορισμένη 
δυνατότητα απορρόφησης που διαθέτουν οι χώρες της περιοχής. Το ένα τρίτο της βοήθειας 
διατίθεται στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, αλλά αυτό το σημαντικό στοιχείο 
μετά βίας έχει τεθεί σε εφαρμογή εξαιτίας των εντάσεων στην περιοχή. Είναι ήδη υπαρκτός ο 
κίνδυνος να αναδιατεθούν οι πιστώσεις αυτές για διμερή σχέδια, ή ακόμη και για άλλες 
περιοχές του κόσμου. 

Η κοινή (Συμβουλίου και Επιτροπής) έκθεση αξιολόγησης για το 2010 αναφέρει ότι είναι 
αναγκαία η εφαρμογή βελτιώσεων, χωρίς όμως να γίνεται πάντα συγκεκριμένος λόγος για τα 
μέτρα που πρε΄πει να ληφθούν. 

Κατά τη γνώμη μας, η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει σε βάθος τη στρατηγική της και να 
ενισχύσει τη δέσμευσή της, εστιάζοντας την προσοχή της στους στόχους και τις ενέργειες που 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τα πιο πιεστικά προβλήματα: ανθρώπινα 
δικαιώματα και κράτος δικαίου, νερό και ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι βασικοί άξονες της νέας προσέγγισης της ΕΕ σε σχέση με την 
Κεντρική Ασία πρέπει να είναι η ανθρώπινη ασφάλεια και μια πραγματική περιφερειακή 
συνεργασία. 

Η ΕΕ πρέπει να προβεί, σε σχέση με την περιοχή αυτή, σε μια αναθεώρηση σε βάθος 
παρόμοια με εκείνην που πραγματοποίησε αναφορικά με την άμεσα γειτονική περιοχή της. Η 
ΕΕ θα κινδυνέψει να χάσει την αξιοπιστία της αν σε μια περιοχή του κόσμου υπερασπίζεται 
ηθικές αξίες ενώ σε κάποια άλλη περιοχή δεν αντιδρά στην παραβίαση των ίδιων αυτών 
αξιών. Όλες οι ενέργειες ή πρωτοβουλίες της Ένωσης πρέπει να έχουν ως κατευθυντήρια 
γραμμή την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Στην Κεντρική Ασία, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα 
προσωποπαγών καθεστώτων με κατασταλτικές μεθόδους, χωρίς να διαμορφώνουν 
μακροπρόθεσμες προοπτικές σταθερότητας για την κοινωνία στο σύνολό της. Η ΕΕ και οι 
δυτικού εταίροι της έχουν εδώ και χρόνια την τάση να θεωρούν αυτή τη σταθερότητα 
πολύτιμη και επέλεξαν να αγνοούν τόσο τον εντελώς προσωρινό χαρακτήρα της, όσο και το 
ανθρώπινο κόστος της. 

Ωστόσο, η ΕΕ δεν μπορεί πια να συνεχίσει στην πορεία αυτήν. Η σταθερότητα που βασίζεται 
στην καταστολή έχει μικρή διάρκεια. Όπως αποδεικνύει η ταχύτητα με την οποία 
επεκτάθηκαν οι διεθνοτικές ταραχές πέρυσι, όλες οι χώρες της περιοχής μπορούν να
αναφλεγούν ανά πάσα στιγμή. Η ΕΕ πρέπει να μπορεί να απαντήσει στο πολιτικό κενό που 
θα δημιουργούσε μια αλλαγή λόγω εθνοτικών ή περιφερειακών συγκρούσεων. 

Είναι επείγον να εγκαταλειφθεί ο τρόπος λειτουργίας που προκρίνει τη σταθερότητα των 
καθεστώτων στο όνομα διαφόρων συμφερόντων, όπως το μακρινό ενδεχόμενο 
διαφοροποίησης των των πηγών εφοδιασμού μας με φυσικό αέριο, ή η εγκατάσταση 
στρατιωτικών βάσεων για τον εφοδιασμό των ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Η 

                                               
1  Το μέσο για την ανάπτυξη και τη συνεργασία έχει διαθέσει 321 εκατ. ευρώ στην υλοποίηση της 
στρατηγικής μεταξύ 2011 και 2013, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ ετησίως για κάθε χώρα. 
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οικονομική στήριξη που προσφέρει η ΕΕ στο κοινοβούλιο του Ουζμπεκιστάν, που δεν έχει 
καμία σχέση με ένα δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο, ή η χορήγηση πιστώσεων προς ένα 
φιλανθρωπικό ίδρυμα ελεγχόμενο από την κυβέρνηση της ίδιας χώρας, μέσω ενός 
ευρωπαϊκού κονδυλίου υπέρ των ΜΚΟ, είναι μικρά αλλά ενδεικτικά παραδείγματα. Αυτός ο 
εφησυχασμός δεν μπορεί να διαρκέσει. 

Πρόθεσή μας δεν είναι να προτείνουμε την αποσύνδεση της ΕΕ από την περιοχή. Αντίθετα, 
έχει έλθει η ώρα πλησιάσουμε στην Κεντρική Ασία, προσδιορίζοντας όμως μέναν νέο τρόπο 
για την κίνηση αυτήν. 

Ανθρώπινη ασφάλεια

Πρέπει να εξηγήσουμε στους εταίρους μας σε ποια σημεία διαφέρει η ιδέα μας για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα από τη δική τους. Η ΕΕ πρέπει να επικρίνει τις κυβερνήσεις 
που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τους στο όνομα της εθνικής 
ασφάλειας, δίνοντάς τους ταυτόχρονα να καταλάβουν ότι οι ενέργειες αυτές έχουν, αντίθετα, 
ως αποτέλεσμα τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση. Ο ορισμός προϋποθέσεων πρέπει 
να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής μας και να εφαρμοσθούν οι αρχές της 
"διαφοροποίησης" και του "more for more". 

Η έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας μπορεί να προσφέρει στην ΕΕ ένα ισχυρό εννοιολογικό 
πλαίσιο και, ταυτόχρονα, περισσότερη νομιμοποίηση και συνεκτικότητα στις πολιτικές 
πραξεις της. Η κατευθυντήρια ιδέα της πολιτικής μας θα πρέπει να είναι η προώθηση της 
ασφάλειας μέσω της ανταπόκρισης στις συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες των πληθυσμών 
της περιοχής. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα κοινά σχέδια με τους τοπικούς 
παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών, τουλάχιστον στον βαθμό που το επιτρέπουν οι 
συνθήκες επί τόπου.

Η συνεργασία της ΕΕ με κάθε μία από τις χώρες αυτές απαιτεί μια διαφοροποιημένη διμερή 
προσέγγιση, που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης χώρας. Οι 
πλούσιες σε υδρογονάνθρακες χώρες, δηλαδή το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν, έχουν 
κυρίως ανάγκη τεχνικής βοήθειας για την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, παρά 
αναπτυξιακής βοήθειας. Αντίθετα, η Κιργιζία και το Τατζικιστάν, χώρες φτψχές και 
ευάλωττες, χρειάζονται βέβαια μια άμεση οικονομική βοήθεια, υπό τον όρο ότι η χρήση της 
θα ελέγχεται με διαφάνεια, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερο μια βοήθεια με στόχους τον 
πληθυσμό της υπαίθρου, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη 
μεταρρύθμιση και ενίσχυση του δικαστικού σώματος. 

Βέβαια, πολλά εξαρτώνται και από τον βαθμό ανοίγματος της κάθε χώρας. Εν ανάγκη η ΕΕ 
θα μπορούσε να προσαρμόσει την προσέγγισή της, πάντοτε όμως στηρίζοντας τις πράξεις της 
στους στόχους της ανθρώπινης ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πολλά στοιχεία των σημερινών δραστηριοτήτων της ΕΕ μπορούν να ενταχθούν στο νέο 
πλαίσιο, και ιδίως η ανθρωπιστική και η αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς και η συμβολή της ΕΕ 
στην αστυνομική αποστολή του ΟΑΣΕ στο Ος - εφόσον βάβαια υπάρξει μια κριτική 
αξιολόγηση της πραγματικής αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τον στόχο να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού - αλλά και τα προγράμματα που απευθύνονται 
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στις δυνάμεις ασφαλείας και στο δικαστικό σώμα. 

Περιφερειακή συνεργασία

Η έμφαση που δίνει η στρατηγική της ΕΕ στην προώθηση μιας περιφερειακής προσέγγισης 
συνεχίζει να στηρίζεται σε στέρεα θεμέλια. Ωστόσο, η αναγκαία συνεργασία μεταξύ των 5 
χωρών δεν λειτουργεί, λόγω της αμοιβαίας δυσπιστίας και των πολλαπλών διαφωνιών τους. 
Τα ζητήματα της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτούν 
τη στενή συνεργασία της ΕΕ με κάθε μία από τις χώρες αυτές, η επίλυσή τους όμως είναι 
αδύνατη αν οι χώρες αυτές δεν δείξουν τη θέληση να συνεργασθούν μεταξύ τους. 

Οι παράγοντες αποσταθεροποίησης είναι πολλοί: οργανωμένο έγκλημα, λαθρεμπορία 
ναρκωτικών, ραδιενεργών υλικών και ανθρώπων, τρομοκρατία, φυσικές και περιβαλλοντικές 
καταστροφές, αβέβαιη έκβαση του πολέμου στο Αφγανιστάν. Επιπλέον, η διείσδυση ένοπλων 
ομάδων από το Αφγανιστάν δεν πρόκειται να σταματήσει, με δεδομένη τη διαπερατότητα των 
συνόρων. Οι ενδοπεριφερειακές εντάσεις βρίσκονται σε έξαρση, όσον αφορά το μοίρασμα 
και τον έλεγχο των υδάτινων πόρων, μεταξύ των χωρών στην άνω και εκείνων στην κάτω 
πλευρά των υδάτινων ρευμάτων. Δεν είναι σπάνιο το κλείσιμο των συνόρων και η διακοπή 
των εμπορικών συναλλαγών, ως μέσο πίεσης προς τις γειτονικές χώρες. Ορισμένες 
συνοριακές γραμμές συνεχίζουν να αμφισβητούνται και οι αψιμαχίες μεταξύ διαφορετικών 
εθνοτήτων γίνονται όλο και συχνότερες. Στις φτωχότερες χώρες, οι οικονομικές και 
επισιτιστικές κρίσεις συνδυάζονται με περιφερειακές ή εθνοτικές εντάσεις και με την 
ανασφάλεια, εξαιτίας της ενδημικής διαφθοράς και της απουσίας κράτους δικαίου.

Επιπλέον, δημιουργούνται νέα οικονομικά εμπόδια: η τελωνειακή ένωση Ρωσίας, 
Λευκορωσίας και Καζακστάν δημιουργεί φόβους για νέα εμπόδια στο εμπόριο με τις 
γειτονικές χώρες. Ενώ προκαλεί το ενδιαφέρον ορισμένων χωρών, άλλες παραμένουν πιστές 
σε μια πολιτική απομονωτισμού.

Η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρότατες συνέπειες, που επιτείνονται από το γεγονός ότι ο 
πληθυσμός, που είναι συγκεντρωμένος στο μικρό κατοικήσιμο τμήμα του εδάφους, αυξάνεται 
συνεχώς. Το 40% των παγετώνων έχει εξαφανισθεί και η μονοκαλλιέργεια βαμβακιού, που 
στηρίζεται σε ένα απαρχαιωμένο αρδευτικό σύστημα, διασπαθίζει σημαντικό μέρος των 
διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Η εξαφάνιση της Αράλης και η απερήμωση, που οφείλονται 
στη μαζική εκτροπή των πολταμών για άρδευση, έχουν σοβαρές συνέπειες για τη ζωή 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τα ραδιενεργά και χημικά απόβλητα από τις παλιές 
σοβιετικές εγκαταστάσεις στην κοιλάδα Φεργκάνα, καίτονται εγκατελειμμένα κοντά σε 
ποταμούς και σε κατοικημένες περιοχές. Στην Κασπία, η ανεξέλεγκτη διάθεση βιομηχανικών 
αποβλήτων και η εκμετάλλευση θαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου με 
ελάχιστο σεβασμό των περιβαλλοντικών προδιαγραφών έχουν γίνει η αιτία της καταστροφής 
της άγριας πανίδας και των αλιευτικών πόρων. 

Η ΕΕ πρέπει λοιπόν να επιδιώξει έναν ρόλο διαμεσολαβητή. Στην προσπάθεια αυτήν η ΕΕ 
διαθέτει τα πλεονεκτήματα της ουδετερότητας, που δεν έχουν άλλες μεγάλες χώρες της 
περιοχής, της εμπειρίας από τη δική της ενοποίηση και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης της. 
Μπορεί ακόμη να αντλήσει από την εμπειρία της εφαρμογής των περιφερειακών 
ποργραμμάτων της (BOMCA - διαχείριση συνόρων, CADAP - πρόγραμμα δράσης κατά των 
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ναρκωτικών, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το νερό, πρωτοβουλία για το κράτος δικαίου κ.λπ.) 

Πέρα από τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη της που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική 
Ασία (αποτελεσματικότερη και πιο ουσιαστική από όσο σε άλλες περιοχές του κόσμου) και 
με τους άλλους μεγάλους δωρητές, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τους 
μεγάλους γείτονες της περιοχής (με τη Ρωσία, βέβαια, αλλά και με την Κίνα, την Ινδία και το 
Πακιστάν).

Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία ενός περιφερειακού διακοινοβουλευτικού φόρουμ, την 
οποία θα μπορούσε να προτείνει η ΕΕ, μέσω του ΕΚ, στα κοινοβούλια των 5 χωρών. Έτσι, οι 
ευρωπαίοι βουλευτές θα μπορούσαν να μοιραστούν την πείρα τους με τους συγκεντρωμένους 
ομολόγους τους και, ακόμη περισσότερο, να τους προτρέψουν να συνάψουν μεταξύ τους 
επαφές που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 


