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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta
(2011/2008(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 21 artiklan,

– ottaa huomioon EU:n Uzbekistanin, Kirgisian, Kazakstanin ja Tadžikistanin kanssa 
tekemät kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, Euroopan yhteisöjen ja Turkmenistanin 
kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen sekä 
25. toukokuuta 1998 allekirjoitetun EU:n ja Turkmenistanin välisen kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen, jota ei ole vielä ratifioitu, 

– ottaa huomioon Keski-Aasian maiden uutta kumppanuutta koskevan EU:n strategian, 
jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 21. ja 22. päivänä kesäkuuta 20071, ja 
komission ja neuvoston 24. kesäkuuta 20082 ja 28. kesäkuuta 20103 laatimat yhteiset 
edistymisraportit,

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Keski-Aasiasta, erityisesti 20. helmikuuta 
2008 EU:n Keski-Aasian strategiasta4, 6. toukokuuta 20105 ja 8. heinäkuuta 20106

Kirgisian tilanteesta, 11. marraskuuta 2010 Euroopan unionin roolista Etyjin 
vahvistamisessa7, 25. marraskuuta 2010 asiakirjasta "Kohti uutta Euroopan 
energiastrategiaa kaudelle 2011–2020"8, 16. joulukuuta 2010 vuosittaisesta 
ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta9 sekä 
7. heinäkuuta 2011 demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta10 antamansa 
päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon vuonna 2003 käynnistetyn demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen aloitteen, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia ja tukea 
rangaistusjärjestelmän uudistamista, demokratiaa, hyvää hallintotapaa, tiedotusvälineiden 
vapautta, oikeusvaltiota, turvallisuusrakenteita (poliisi/asevoimat) ja konfliktien ehkäisyä, 
ja sitä seuranneen demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen (asetus (EY) N:o 1889/2006)11,

– ottaa huomioon kahden vuoden välein vuodesta 2007 alkaen järjestetyt EU:n ja Keski-
Aasian ministerikokoukset ja vuonna 2008 ja 2009 pidetyt EU:n ja Keski-Aasian 
ministeritason kokoukset turvallisuusasioista,

                                               
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 EUVL C 184E/2009, s. 49.
5 EUVL C 81E/2011, s. 80.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0283.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0399.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0441.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0489.
10 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0334.
11 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja 
kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että kunkin maan kestävä kehitys on mahdollista ainoastaan, jos 
demokraattiset instituutiot, oikeusvaltioperiaate ja perusvapaudet sekä voimakas 
kansalaisyhteiskunta on varmistettu,

B. katsoo, että Keski-Aasian valtioiden heikot tulokset hallinnon ja alueellisen yhteistyön 
alalla ovat tärkeitä syitä niiden ankeaan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
tilanteeseen sekä kehitysyhteistyön vähäisiin saavutuksiin Keski-Aasian valtioissa,

C. katsoo, että keskinäisen luottamuksen puute kiristää jännitteitä luonnonvarojen 
jakamisessa, kaivaa maata alueellisen yhteistyön alta ja lisää yhteenottojen riskejä; katsoo, 
että vedensaannin ongelmat johtuvat pikemminkin huonosta hallinnosta ja vesivarojen 
tuhlauksesta kuin varojen niukkuudesta,

EU:n osallistuminen 

1. katsoo, että EU:n osallistumisen on oltava tasoltaan ja luonteeltaan tapauskohtaista ja 
ehdollista ja sen pitää olla riippuvaista mitattavissa olevasta edistyksestä ihmisoikeuksien, 
hyvän hallintotavan, kestävän kehityksen, oikeusvaltion ja korruption torjunnan alalla 
EU:n naapuruuspolitiikan periaatteiden kaltaisten suuntaviivojen mukaisesti;

2. tunnustaa EU:n erityisedustajan jatkuvan työn tärkeyden Keski-Aasian valtioiden kanssa 
käytävän poliittisen vuoropuhelun korkean tason varmistamiseksi; vaatii, että poliittinen 
vuoropuhelu perustuu arvioon siitä, miten Keski-Aasian valtiot noudattavat Ety-järjestön 
jäseninä antamiaan sitoumuksia;

3. panee tyytyväisenä merkille kaikkien viiden maan kanssa käytävän säännöllisen 
ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun, vaikka yleisesti ottaen konkreettinen edistys on 
ollut vähäistä ja joissain tapauksissa tilanne on jopa heikentynyt; katsoo, että 
ihmisoikeuksia koskevaa vuoropuhelua ei saa käyttää tekosyynä ihmisoikeuksiin liittyvien 
kysymysten jättämiselle muiden yhteistyöalojen ulkopuolelle tai lisätoimiin 
ryhtymättömyydelle; kehottaa ottamaan kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijat järjestelmällisesti mukaan näiden vuoropuheluiden valmisteluihin ja julkistamaan 
niiden tulokset, jotta niiden tehokkuutta ja osapuolten sitoutumista voidaan arvioida;

4. tukee täysivaltaisten EU:n lähetystöjen avaamista kaikissa Keski-Aasian maissa keinona 
lisätä EU:n läsnäoloa ja näkyvyyttä alueella ja pitkäaikaista yhteistyötä ja sitoutumista 
kaikkien yhteiskunnan sektoreiden kanssa sekä keinona tukea parempaan keskinäiseen 
ymmärrykseen sekä oikeusvaltion synnyttämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen 
suuntautuvaa edistystä;

5. pahoittelee EU:n kohtaamia vaikeuksia toimia riippumattoman kansalaisyhteiskunnan 
kanssa ihmisoikeuksia ja hyvää hallintotapaa koskevissa kysymyksissä tilanteessa, jossa 
kansalaisjärjestöjä ahdistellaan alueella; kehottaa tukemaan aidosti riippumattomia 
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kansalaisjärjestöjä, jotta niillä voisi olla merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan 
kehittämisessä ja lujittamisessa;

6. antaa hyväksyntänsä säännöllisten EU:n ja Keski-Aasian huippukokousten järjestämiselle 
ja kehottaa perustamaan EU:n ja Keski-Aasian parlamentaarisen foorumin keinona 
arvioida huippukokousten neuvotteluita ja vaikuttaa niiden sisältöön; korostaa 
säännöllisen kahdenvälisen parlamentaarisen yhteistyön merkitystä Keski-Aasian maiden 
kanssa toimivien nykyisten parlamentaaristen yhteistyökomiteoiden ja parlamenttien 
välisten kokousten puitteissa;

Ihmisten turvallisuus, hyvä hallintotapa, ihmisoikeudet ja demokratisointi

7. pahoittelee, että joistakin alueen myönteisistä kehityskuluista huolimatta 
(kuolemanrangaistuksesta luopuminen Uzbekistanissa, eräät perustuslailliset ja
oikeudenkäyntimenettelyiden uudistukset jne.) ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion 
yleistilanne on edelleen huolestuttava;

8. kehottaa vahvistamaan ihmisoikeusvuoropuheluja, jotta niistä saataisiin tehokkaampia ja 
tulossuuntautuneempia; kehottaa neuvostoa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa laatimaan 
vertailuarvoja alueen valtioiden kehitykselle ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion alalla sekä 
EU:n tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteuttamille toimille ja avustushankkeille;

9. on huolestunut kidutuksen jatkuvasta käytöstä ja tiedotusvälineiden toiminnan ja 
sananvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden voimakkaasta rajoittamisesta; 
vaatii EU:ta ja komission varapuheenjohtajaa / unionin korkeaa edustajaa ottamaan 
julkisuudessa esille poliittisten vankien, vangittujen ihmisoikeusaktivistien ja toimittajien 
tapaukset ja vaatimaan näiden välitöntä vapauttamista;

10. pitää oikeusvaltioperiaatetta koskevaa aloitetta keskeisenä yhteistyön osa-alueena Keski-
Aasian maiden kanssa ja hyväksyy EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen esimerkillisen 
yhteistoiminnan avustushankkeiden täytäntöönpanossa; odottaa, että 
oikeusvaltioperiaatetta koskevaan hankkeeseen liitetään selvät tavoitteet ja avoin 
täytäntöönpanon ja tulosten arviointi ja että estetään turvallisuusjoukkojen sortotoimia 
harjoittavan osan vahvistaminen;

Energia, vesi ja ympäristö

11. pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että energia-alan yhteistyöhankkeisiin kuuluu 
pitkäaikaisia toimituksia koskevia sopimuksia, joihin sisältyvät kaivannaisteollisuuden 
avoimuusaloitteen periaatteet;

12. katsoo, että maatalousalan uudistaminen on erittäin tärkeää erityisesti tuotannon 
monipuolistamisen, puuvillanviljelystä riippuvuuden vähentämisen, edistyksellisten 
vesihuollon käytäntöjen ja tekniikoiden käyttöön ottamisen, veden säästämisen sekä 
kastelun kannalta;

13. korostaa, että veteen liittyvät kysymykset alueella ovat edelleen merkittävimpiä jännitystä 
ja mahdollisia konflikteja aiheuttavia asioita; kehottaa tämän vuoksi kaikkia alueen maita 
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allekirjoittamaan ja ratifioimaan ilman lisäviivytyksiä Espoon ja Århusin yleissopimukset 
ja edistämään paikallisten toimijoiden osallistumista päätöksentekoon;

14. korostaa, että on perustettava uskottava ja tehokas pysyvä järjestelmä, jossa sekä 
alajuoksun että yläjuoksun maat voivat keskustella ja päättää yhdessä toimista alueen 
vesiongelmien selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi;

15. panee tyytyväisenä merkille Euroopan kehityspankkien lisääntyneen toiminnan alueella ja 
erityisesti EIP:n mandaatin laajentamisen Keski-Aasiassa etenkin ympäristö- ja 
vesikysymyksissä;

16. katsoo, että EU:n asiantuntemus kansainvälisten vesivarojen hallinnoimisessa ja sen 
tämänhetkinen osallistuminen kahdenväliseen yhteistyöhön, jolla pyritään integroituihin 
kansallisiin vesihuoltosuunnitelmiin ja monenkeskiseen yhteistyöhön alueellisessa 
vesivarojen hallintahankkeessa ja kansainvälisessä Araljärven rahastossa, antavat EU:lle 
mahdollisuuden profiloitua välittäjänä vesivarojen jakamisessa ala- ja yläjuoksun maiden 
välillä (Pohjois-Afganistan mukaan lukien), sillä mikään muu kansainvälinen toimija ei 
halua tai kykene ottamaan tällaista roolia asianosaisten valtioiden pyynnöistä huolimatta;

Turvallisuus ja rajavalvonta

17. toistaa tukensa toimille, joilla pyritään edistämään alueellista yhteistyötä, ja pitää niitä 
ainoana tapana ratkaista monet valtioiden rajat ylittävät luonnonvarojen hallintaa 
koskevat, etniset, turvallisuus-, ympäristö- ja kehitysongelmat;

18. panee merkille Kazakstanin liittymisen Venäjän ja Valko-Venäjän tulliliittoon ja toivoo, 
että tämän yhteisön kehitystä viedään eteenpäin niin, että myös ne Keski-Aasian valtiot, 
jotka eivät ole sen jäseniä, voivat osallistua;

19. kehottaa sisällyttämään liikenteen, energian, kaupan ja kehityksen toimiin ja ohjelmiin 
rajat ylittävän yhteistyön Afganistanin kanssa, erityisesti sen rajamaakuntien kanssa;

Kazakstan

20. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa 
edustajaa painostamaan yhä Kazakstanin viranomaisia täyttämään vuoden 2010 
Ety-järjestön puheenjohtajakauden alla antamansa lupauksen lisätä vaalien ja 
tiedotusvälineiden vapautta Ety-järjestön perussitoumusten ja Kazakstanin hallituksen 
vuonna 2009 hyväksymän ihmisoikeuksia koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti;

21. panee tyytyväisenä merkille Kazakstanin pyrkimykset läheisempiin ja tehostettuihin 
suhteisiin EU:n kanssa ja panee merkille, että vastikään aloitettiin neuvottelut uudesta 
EU:n ja Kazakstanin tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, mutta korostaa, 
että taloudellisen yhteistyön on käytävä käsi kädessä poliittisen yhteistyön kanssa ja sen 
pitää perustua poliittiseen tahtoon toteuttaa yhteisiä arvoja; odottaa tämän vuoksi 
kouriintuntuvaa edistystä tiedotusvälineiden toiminnan ja sananvapauden sekä 
kokoontumis- ja yhdistymisvapauden aloilla ja parannuksia vaalien toimittamisessa 
seuraavissa parlamenttivaaleissa vuonna 2012;



PR\875295FI.doc 7/12 PE469.951v02-00

FI

Kirgisia

22. antaa kiitosta Kirgisialle sen työstä demokraattisten uudistusten toteuttamiseksi ja 
siirtymiseksi todelliseen monipuoluejärjestelmään; toivoo, että myöhemmin tänä vuonna 
pidettäviksi kaavailtujen presidentinvaalien toimittamisessa saavutetaan vielä lisää 
edistystä; huomauttaa kuitenkin, että täysin toimivan demokratian kehittämiseksi tarvitaan 
jatkuvia ponnisteluita ja kehottaa tämän vuoksi komission varapuheenjohtajaa / unionin 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa avustamaan Kirgisian viranomaisia 
instituutioiden kehittämisessä, demokraattisten käytäntöjen lujittamisessa ja korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden Kirgisian hallintoelimiin soluttautumisen torjunnassa;

23. panee tyytyväisenä merkille Kirgisian hallituksen päätöksen perustaa erityiskomissio 
panemaan täytäntöön Etelä-Kirgisian kesäkuun 2010 tapahtumia tutkivan kansainvälisen 
riippumattoman tutkintalautakunnan suosituksia ja tarkkailemaan niitä, ja kehottaa 
Kirgisian viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin kansanryhmien välisen jännityksen 
liennyttämiseksi ja tilanteen vakauttamiseksi ja kulttuurisen vuoropuhelun ja 
vähemmistön oikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi sekä kaikkien syrjinnän muotojen 
torjumiseksi; kehottaa EU:ta suunnittelemaan ja panemaan täytäntöön yhdessä Kirgisian 
hallituksen ja kansalaisjärjestöjen kanssa EU:n avustusohjelmia, joilla pyritään konfliktien 
ehkäisyyn ja sovintoon sekä estämään rikosten jääminen rankaisematta;

Tadžikistan

24. ilmaisee huolensa siitä, että EU:n kehitysapu maassa on tehotonta, mikä johtuu korruption 
suuresta määrästä sekä näköpiirissä olevasta surkeiden taloudellisten ja sosiaalisten olojen 
osaltaan aiheuttamasta alueellisesta hajaannuksesta; kehottaa tämän vuoksi omaksumaan 
erilaisen lähestymistavan, joka perustuu vaihtoehtoisia avustuskanavia pitkin annettavaan 
tukeen ihmisten turvallisuuden takaamiseksi;

25. kehottaa EU:ta edistämään ja auttamaan toteutettavuustutkimusten, teknisen
asiantuntemuksen ja tarvittaessa riittävän suurten EIP:n luottojen avulla pienempien, 
jokien varsille sijoitettavien vesivoimahankkeiden ja muiden vaihtoehtoisten uusiutuvien 
energiahankkeiden kehittämistä;

Turkmenistan

26. panee merkille politiikan, talouden, sosiaalipolitiikan ja koulutuksen alalla annetun 
lainsäädännön ja odottaa, että sanoista ryhdytään tekoihin; kehottaa neuvostoa ja 
komission varapuheenjohtajaa / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa 
rohkaisemaan Turkmenistanin viranomaisia panemaan uudet lait tinkimättä täytäntöön ja 
jatkamaan lähentymistä kansainvälisiin ja alueellisiin järjestöihin;

27. pahoittelee kuitenkin sitä, että yhtäkään Euroopan parlamentin helmikuussa 2008 
väliaikaisen sopimuksen eteenpäin viemiselle asettamista ehdoista ei ole täytetty, 
erityisesti vapaan ja esteettömän pääsyn myöntäminen Punaisen Ristin kansainväliselle 
komitealle, kaikkien poliittisten vankien ja mielipidevankien vapauttaminen, kaikkien 
hallituksen matkustukselle asettamien esteiden poistaminen sekä kansalaisjärjestöjen 
toimintamahdollisuuksien varmistaminen maassa;
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Uzbekistan

28. panee merkille neuvoston lokakuussa 2010 antamat päätelmät, joilla poistettiin kaikki 
Uzbekistaniin kohdistetut pakotteet ja vahvistettiin EU:n halu lujittaa kattavasti suhteita 
maan kanssa; muistuttaa, että EU:n osallistumisen taso riippuu Uzbekistanin edistyksestä 
ihmisoikeuksien, demokratisoinnin ja oikeusvaltion alalla ja odottaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto ja neuvosto kehittävät kriittisen, ehdollisen ja johdonmukaisen 
eurooppalaisen sitoutumisen Uzbekistanin kanssa;

29. pahoittelee Uzbekistanin viranomaisten äskeistä päätöstä sulkea Human Rights Watchin 
toimisto Taškentissa ja kehottaa näitä sallimaan kansallisille ja kansainvälisille 
kansalaisjärjestöille esteettömän pääsyn ja toimintamahdollisuudet kaikkialla maassa;

*
* *

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Keski-Aasialla on Euroopalle yleisesti tunnettu, mutta usein aliarvioitu strateginen merkitys. 
Vuonna 2007 laadittu EU:n Keski-Aasian strategia merkitsi asian tiedostamista ja tahtoa 
omaksua kokonaisvaltainen ja jäsennelty lähestymistapa.

Neljän vuoden aikana on saavutettu paljon. EU on käynnistänyt merkittäviä hankkeita ja 
ohjelmia tukeakseen alkuperäiseen asiakirjaan merkittyjä painopisteitä, kuten hyvä 
hallintotapa, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja demokratisointi, koulutus ja ammatillinen 
koulutus, taloudellinen kehitys, kauppa ja investoinnit, liikenne ja energia, ympäristön 
kestävyys ja vesivarojen hallinta, yhteisten uhkien torjunta ja haasteisiin vastaaminen sekä 
kulttuurien välinen vuoropuhelu.

EU on tehostanut suhteitaan näihin viiteen valtioon ja järjestänyt ne paremmin. 
Korkea-arvoisten EU:n ja Keski-Aasian edustajien välisistä tapaamisista on tullut usein 
toistuvia ja säännöllisiä. EU on aloittanut säännölliset kahdenväliset vuoropuhelut 
ihmisoikeuksista ja kansallisesta vesipolitiikasta. Jäsenvaltioilla on merkittävä välitön rooli 
EU:n strategian toteuttamisessa, eurooppalaiset pankit (EIP ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankki) kattavat nykyisin koko alueen ja äskettäin perustettiin Keski-Aasian 
investointijärjestely.

Vuoden 2007 jälkeen maailma on kuitenkin muuttunut huomattavasti. Maailmanlaajuisen 
talous- ja sosiaalikriisin vallitessa arabimaissa vallankumoukset ovat seuranneet toisiaan. 
Kansainvälinen liittouma on aloittanut vetäytymisensä Afganistanista ilman että sodan 
lopputuloksesta olisi selvyyttä kymmenen vuoden sotatoimien jälkeen. EU on Lissabonin 
sopimuksella saanut välineitä johdonmukaista ulkopolitiikkaa varten sekä ulkosuhdehallinnon 
sen toteuttamiseksi. Keski-Aasia on kokenut merkittäviä tapahtumia, joista monet traagisia, 
kuten Ošin kansanryhmien väliset väkivaltaisuudet kesäkuussa 2010, ja alueelle on syntynyt 
uudenlaisia geostrategisia tilanteita. Tämä saa meidät tarkastelemaan uudelleen Keski-Aasian 
politiikkaa, panemaan merkille saavutukset ja ehdottamaan uusia toimia, jotta toimintamme 
saadaan mukautettua tilanteeseen alueella, johon kohdistuu lukuisia uhkia, joiden vaikutukset 
voivat ulottua myös Eurooppaan.

Kiistattomista menestyksistä huolimatta EU:n Keski-Aasian strategian rajat ovat selvästi 
tulleet esiin. EU ei kykene yhdistämään eri tavoitteitaan, arvojaan ja etujaan tehokkaiksi ja 
paikallisiin oloihin sopeutetuiksi ohjelmiksi.

Ohjelmien vaikutuksia on vaikea mitata ja EU:n näkyvyys Keski-Aasiassa on heikko. 
Unionilla ei ole alueella kuin kolme lähetystöä ja niiden avaamisessa kahteen jäljellä olevaan 
maahan on vaikeuksia. EU:lla ei ole siis tarpeeksi henkilöstöä alueella ja sen hankkeiden 
toteutuksesta vastaavat useimmiten muut kansainväliset järjestöt. 

EU:n Keski-Aasialle varaamat vaatimattomat taloudelliset varat1 ilmentävät vähäistä 
kiinnostusta alueeseen, mutta myös alueen rajallista kykyä käyttää apua. Kolmannes avusta on 

                                               
1 Kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä on myönnetty 321 miljoonaa euroa strategian toteuttamiseen vuosina 
2011–2013, eli 20 miljoonaa kutakin maata kohden vuodessa.
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suunnattu alueellisen yhteistyön kehittämiseen, mutta näitä keskeisiä määrärahoja ei kyetä 
toteuttamaan maiden välisten jännitteiden vuoksi. On siis olemassa riski, että nämä varat 
saatetaan jakaa uudelleen kahdenvälisiin hankkeisiin tai muille maailman alueille.

Yhteisessä (neuvoston ja komission) arviointikertomuksessa vuodelta 2010 huomautetaan, 
että parannuksia tarvitaan, mutta ei täsmennetä, mihin konkreettisiin toimiin on ryhdyttävä.

Nähdäksemme EU:n olisi arvioitava perusteellisesti uudelleen strategiaansa ja vahvistettava 
sitoumustaan keskittymällä tavoitteisiin ja toimiin, joilla voidaan vastata parhaiten kaikkein 
polttavimpiin haasteisiin: ihmisoikeudet ja oikeusvaltio, vesi ja energia, alueellinen 
turvallisuus.

Esittelijä katsoo, että EU:n uuden Keski-Aasian politiikan keskeiset osat ovat ihmisten 
turvallisuus ja todellinen alueellinen yhteistyö.

EU:n on tehtävä Keski-Aasian suhteen samanlainen perinpohjainen uudelleenarviointi kuin se 
teki suhteessa lähinaapureihinsa. Jos EU ei halua menettää uskottavuuttaan, se ei voi 
huolehtia eettisistä kysymyksistä osassa maailmaa ja olla reagoimatta arvojensa 
loukkaamiseen muualla. Kaikissa EU:n toimissa tai aloitteissa pitää ohjenuorana olla 
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistäminen.

Keski-Aasiassa hallitukset varmistavat yhä yksinvaltaisten järjestelmien vakauden 
sortotoimilla luomatta kuitenkaan edellytyksiä koko yhteiskunnan pitkäaikaiselle 
turvallisuudelle. EU ja sen läntiset kumppanit ovat pitkään tavanneet ajatella, että tällainen 
vakaus on arvokasta sinänsä ja ovat ummistaneet silmänsä sen haavoittuvuudelta ja 
inhimillisiltä kustannuksilta. 

EU ei voi enää jatkaa entistä linjaansa, Sortoon perustuva vakaus on lyhytnäköistä. Nopeus, 
jolla kansanryhmien väliset väkivaltaisuudet levisivät viime vuonna osoittaa, että mikä 
tahansa alueen maista voi roihahtaa liekkeihin hetkenä minä hyvänsä. EU:n pitää kyetä 
vastaamaan poliittiseen tyhjiöön, joka voi syntyä etnisten ja alueellisten konfliktien 
aiheuttamien muutosten seurauksena. 

On nopeasti siirryttävä pois toiminnasta, jolla tuetaan sikäläisten järjestelmien vakautta 
erilaisten intressien nimissä, jollaisia ovat esimerkiksi kaukana siintävä mahdollisuus 
kaasutoimitusten monipuolistamiseen tai sotilastukikohtien pystyttäminen Afganistanissa 
olevien eurooppalaisten joukkojen huoltoa varten. EU:n taloudellinen tuki Uzbekistanin 
parlamentille, joka ei ole mitenkään demokraattisesti valittu kansanedustuslaitos, tai 
kansalaisjärjestöille tarkoitetun EU:n tuen myöntäminen maan hallituksen talutusnuorassa 
olevalle hyväntekeväisyyssäätiölle ovat epäilemättä vain yksittäisiä esimerkkejä, mutta ne 
ovat kuvaavia. Tällainen lepyttely ei voi jatkua. 

Tarkoituksemme ei ole ehdottaa EU:n vetäytymistä pois alueelta. Päinvastoin, on korkea aika 
sitoutua Keski-Aasiaan, mutta uudella tavalla.
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Ihmisten turvallisuus

On tehtävä kumppaneillemme selväksi, millä tavoin käsityksemme turvallisuudesta ja 
vakaudesta eroaa heidän käsityksestään. EU:n on oltava kriittinen hallituksia kohtaan, jotka 
loukkaavat kansalaistensa perusoikeuksia kansallisen turvallisuuden nimissä, ja tehtävä 
selväksi, että tällainen toiminta johtaa juuri ääriliikkeisiin ja radikalisoitumiseen. On 
asetettava politiikkamme ytimeen ehdollisuus ja on sovellettava sellaisia periaatteita kuten 
eriyttäminen ja "anna enemmän, saa enemmän".

Ihmisten turvallisuuden käsite voi antaa EU:lle vahvat käsitteelliset puitteet ja samalla sen 
poliittisille toimille lisää legitimiteettiä ja merkittävyyttä. Ohjenuorana pitäisi olla 
turvallisuuden edistäminen vastaamalla ihmisten konkreettisiin ja jokapäiväisiin tarpeisiin. On 
kiinnitettävä enemmän huomiota yhteisiin hankkeisiin paikallisten toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa ainakin siinä määrin kuin siihen on edellytyksiä.

EU:n yhteistyö kunkin maan kanssa vaatii eriytettyä kahdenvälistä lähestymistapaa, joka on 
sovitettu jokaisen maan pyyntöjen ja tarpeiden mukaiseksi. Öljy- ja kaasuvaroiltaan rikkaat 
Kazakstan ja Turkmenistan tarvitsevat enemmän teknistä tukea uudistusten toteuttamiseen 
kuin kehitysapua. Toisaalta erittäin köyhät ja haavoittuvat Kirgisia ja Tadžikistan tarvitsevat 
kieltämättä suoraa rahoitustukea edellyttäen, että sen käyttöä voidaan valvoa avoimesti, mutta 
vielä enemmän ne tarvitsevat maaseutuyhteisöille, perus- ja keskiasteen koulutukseen, 
oikeuslaitoksen uudistamiseen ja vahvistamiseen kohdistettua täsmäapua. 

Paljon riippuu kunkin maan avautumisesta. EU voi tarvittaessa mukauttaa omaa 
lähestymistapaansa, mutta toimien pitää aina olla ihmisten turvallisuutta ja kestävää kehitystä 
tukevia.

EU:n nykyisistä toimista monet voidaan sisällyttää tähän uuteen toimintamalliin, erityisesti 
humanitaarinen apu ja kehitysapu samoin kuin EU:n osallistuminen Etyjin poliisioperaatioon 
Ošissa – kuitenkin niin, että arvioidaan kriittisesti niiden todellista tehokkuutta ihmisten 
tarpeisiin vastaamista koskevan tavoitteen kannalta – mutta myös lainvalvontaviranomaisille 
ja oikeuslaitokselle suunnatut ohjelmat. 

Alueellinen yhteistyö

Alueellisen lähestymistavan korostaminen EU:n strategiassa on yhä täysin perusteltua. 
Välttämätön yhteistyö viiden maan välillä ei toimi maiden keskinäisen epäluulon ja monien 
erimielisyyksien takia. Turvallisuutta, kehitystä ja ympäristön suojelua koskevat kysymykset 
vaativat EU:n tiivistä yhteistyötä jokaisen maan kanssa, mutta niitä ei voida ratkaista ilman 
näiden maiden tahtoa toimia yhteistyössä keskenään. 

Epävakautta aiheuttavia tekijöitä on lukuisia: järjestäytynyt rikollisuus, huumeiden, 
radioaktiivisten aineiden tai ihmisten salakuljetus, terrorismi ja luonnon- ja 
ympäristökatastrofit sekä Afganistanin sodan epävarma lopputulos. Afganistanista tulevien 
aseellisten ryhmien soluttautuminen ei ole lähelläkään loppumista vuotavien rajojen takia. 
Vesivarojen jakamisesta ylä- ja alajuoksun maiden kesken ja niiden hallinnasta aiheutuvat 
alueelliset jännitteet ovat voimakkaita. Rajojen sulkeminen ja kaupankäynnin keskeyttäminen 
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naapurimaiden painostuskeinona ei ole harvinaista. Eräät rajat ovat edelleen kiistanalaisia ja 
välikohtauksia eri yhteisöjen välillä sattuu yhä useammin. Köyhimmissä maissa talous- ja 
elintarvikekriisit yhdistyvät alueellisiin tai etnisiin jännitteisiin ja laajalle levinneen korruption 
ja oikeusvaltion puutteen aiheuttamaan turvattomuuteen.

Lisäksi on huomattava uusien taloudellisten esteiden nouseminen: Venäjän, Valko-Venäjän ja 
Kazakstanin tulliliitto uhkaa nostaa uusia esteitä naapurimaiden väliselle kaupankäynnille. Se 
herättää kiinnostusta eräissä maissa, kun taas toiset jatkavat eristäytymispolitiikkaansa.

Ilmastonmuutoksella on vakavia vaikutuksia samalla kuin väestö, joka on keskittynyt alueen 
vähäisille asumiskelpoisille seuduille, kasvaa jatkuvasti. Jäätiköistä 40 prosenttia on hävinnyt 
ja puuvillan yksinomainen viljely vanhentuneen kastelujärjestelmän avulla tuhlaa 
huomattavan määrän käytettävissä olevasta vedestä. Araljärven häviäminen ja 
aavikoituminen, joka johtuu jokien suunnan muuttamisesta kastelun takia, vaikeuttavat 
satojen tuhansien ihmisten elämää. Vanhojen neuvostoliittolaisten laitosten radioaktiiviset ja 
kemialliset jätteet Ferganan laaksossa on sijoitettu jokien ja asutuskeskusten läheisyyteen.
Kaspianmerellä teollisuusjätteiden laskeminen mereen ja ympäristösäännöksistä vähät 
välittävä kaasun ja öljyn tuotanto merellä ovat syypäitä eläimistön ja kalavarojen 
tuhoutumiseen. 

EU:n pitää ryhtyä välittäjän rooliin. EU:n valttikorttina tässä on puolueettomuus, jota alueen 
suurilla naapurimailla ei ole, kokemukset omasta yhdentymisestään ja tekninen osaaminen. Se 
voi ottaa oppia alueellisten ohjelmien toteuttamisesta (EU:n rajavalvontaohjelma (BOMCA), 
Keski-Aasian huumeidentorjuntaohjelma (CADAP), EU:n vesialoite, oikeusvaltioaloite jne.).

Keski-Aasiassa voimakkaasti läsnä olevien jäsenvaltioidensa kanssa ja muiden suurten 
avunantajamaiden kanssa tehtävän yhteistyön (sanottakoon tässä, että se on tehokkaampaa ja 
merkityksellisempää kuin muualla maailmassa) lisäksi EU:n olisi myös vahvistettava 
yhteistyötään alueen suurten naapurimaiden kanssa, tietysti Venäjän, mutta myös Kiinan, 
Intian ja Pakistanin kanssa.

Ehdotamme myös alueellisen parlamenttien välisen foorumin perustamista, jota EU voisi 
esittää Euroopan parlamentin välityksellä näiden viiden maan parlamenteille. Euroopan 
parlamentin jäsenet voisivat näin vaihtaa kokemuksiaan foorumiin kokoontuneiden 
kollegoidensa kanssa ja kannustaa näitä luomaan keskenään yhteyksiä, jotka nykyisin ovat 
lähes olemattomia.


