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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának állapotáról
(2011/2008(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 21. cikkére,

– tekintettel az Unió és Üzbegisztán, a Kirgiz Köztársaság, Kazahsztán és Tádzsikisztán 
között létrejött partnerségi és együttműködési megállapodásokra (PEM), az Európai 
Közösségek és Türkmenisztán közötti, kereskedelemről és kereskedelemmel összefüggő 
ügyekről szóló ideiglenes megállapodásra, valamint az Unió és Türkmenisztán közötti, 
1998. május 25-én aláírt de máig nem ratifikált PEM-re, 

– tekintettel az Európai Tanács 2007. június 21–22-i ülésén elfogadott, a Közép-Ázsiával 
folytatandó új partnerségre vonatkozó stratégiára1 és a Tanács és a Bizottság 2008. június 
24-i2 és 2010. június 28-i3, az elért haladásról szóló közös jelentéseire,

– tekintettel Közép-Ázsiáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU Közép-
Ázsiára vonatkozó stratégiájáról szóló 2008. február 20-i4, a kirgizisztáni helyzetről szóló 
2010. május 6-i5 és július 8-i6, az EBESZ megerősítéséről és az EU ebben betöltött 
szerepéről szóló 2010. november 11-i7, „A „2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai 
energiastratégia felé” című 2010. november 25-i8, „Az emberi jogok helyzete a világban” 
című 2009. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 
2010. december 16-i9 és az Unió demokratizálódást szolgáló külső politikáiról szóló 2011. 
július 7-i10 állásfoglalásra, 

– tekintettel a 2003-ban a demokráciáért és az emberi jogokért indított európai 
kezdeményezésre, melynek célja az emberi jogok előmozdítása és a büntetőjogi reform, a 
demokrácia, a felelősségteljes kormányzás, a sajtószabadság, a jogállamiság, a biztonsági 
struktúrák (rendőri/katonai erők) és a konfliktusmegelőzés támogatása, és az e 
kezdeményezést követően létrehozott „a demokrácia és az emberi jogok európai 
eszközére” (1889/2006/EK rendelet)11,

– tekintettel a 2007 óta minden második évben megrendezett EU–Közép-Ázsia miniszteri 
találkozóra és a biztonságpolitikai kérdésekről tartott 2008. és 2009. évi EU–Közép-Ázsia 
miniszteri konferenciára,

                                               
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 HL C 184. E, 2009.8.6., 49. o.
5 HL C 81. E, 2011.3.15., 80. o.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0283.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0399.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0441.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0489.
10 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0334.
11 HL L 386., 2006.12.29., 1. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel fenntartható fejlődésre bármelyik országban csak akkor van lehetőség, ha a 
demokratikus intézmények, a jogállamiság és az alapvető szabadságjogok, valamint az 
erős civil társadalom megléte biztosítva van;

B. mivel részben a kormányzás és a regionális együttműködés terén elért szerény 
eredmények okolhatók a közép-ázsiai államokban tapasztalható rossz politikai, szociális 
és gazdasági helyzet és a fejlesztési együttműködés korlátozott eredményei miatt;

C. mivel a kölcsönös bizalom hiánya fokozza a természeti erőforrások megosztásával 
kapcsolatos feszültségeket, aláássa a regionális együttműködést és növeli a konfrontáció 
veszélyét; mivel azonban a vízkészletekkel kapcsolatos problémák jobbára a források 
pazarlása és a velük való rossz gazdálkodás, semmint a szükséges mennyiség hiánya miatt 
jelentkeznek;

Az Unió kötelezettségvállalása 

1. úgy véli, hogy az uniós kötelezettségvállalás szintjét és természetét differenciálni kell és 
feltételekhez kell kötni az emberi jogok, a felelősségteljes kormányzás, a fenntartható 
fejlődés, a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén elért előrelépések 
függvényében és az uniós szomszédságpolitika elveinek megfelelően;

2. elismeri az EU különleges képviselőjének helyszínen végzett munkáját, amely révén 
megvalósulhat a közép-ázsiai államokkal folytatott magas szintű politikai párbeszéd; 
felszólít a közép-ázsiai országok EBESZ-tagként vállalt kötelezettségei teljesítésének 
értékelésén alapuló politikai párbeszédre;

3. örömmel veszi tudomásul, hogy rendszeresen sor kerül emberi jogi párbeszédre mind az 
öt országgal, noha a helyben elért általános előrelépés mértéke csekély, néhány esetben 
pedig visszalépés figyelhető meg; úgy véli, hogy az emberi jogi párbeszédek megléte nem 
használható mentségként az együttműködés más területein felvetődő emberi jogokkal 
kapcsolatos problémák tudomásul nem vételére vagy a további fellépések elmulasztására; 
felszólít a nem kormányzati szervezeteknek és a civil társadalom szereplőinek e 
párbeszédek előkészítésébe való rendszeres bevonására, valamint e párbeszédek 
eredményeinek közzétételére annak érdekében, hogy hatékonyságuk és a felek 
elkötelezettsége értékelhető legyen;

4. támogatja a teljes feladatkört ellátó uniós delegációk felállítását Közép-Ázsia valamennyi 
országában, mert ez eszközül szolgál az Unió jelenléte és láthatósága, valamint a 
társadalom összes csoportjával való hosszú távú együttműködés erősítéséhez, és elősegíti 
a jobb megértést, valamint a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletének kialakulását;

5. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Unió nehézségbe ütközött az emberi jogok és a 
felelősségteljes kormányzás terén tevékeny, független civil szervezetekkel való párbeszéd 
megindításában, mert a régióban működő nem kormányzati szervezetek folyamatos 
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zaklatásnak vannak kitéve; kéri a valóban független nem kormányzati szervezetek 
támogatását annak érdekében, hogy hatékony szerepet játszhassanak a civil társadalom 
fejlesztésében és megerősítésében;

6. egyetért a regionális EU–Közép-Ázsia csúcstalálkozók rendszeres megrendezésével, és a 
csúcstalálkozókon folytatott megbeszélésekhez való hozzájárulás és ezek értékelése 
eszközeként közép-ázsiai parlamenti fórum létrehozását kéri; hangsúlyozza a meglévő 
parlamenti együttműködési bizottságok és a közép-ázsiai országokkal rendezett 
parlamentközi ülések keretében megvalósuló rendszeres kétoldalú parlamenti 
együttműködés fontosságát;

Humánbiztonság, felelősségteljes kormányzás, emberi jogok és demokratizálódás

7. sajnálattal veszi tudomásul, hogy jóllehet a régióban néhány kedvező fejlemény is 
tapasztalható (a halálbüntetés eltörlése Üzbegisztánban, néhány alkotmányügyi és bírósági 
reform), továbbra is aggasztó az általános helyzet az emberi jogok és a jogállamiság terén;

8. kéri az emberi jogi párbeszédek megerősítését annak érdekében, hogy hatékonyabbá és 
eredményközpontúbbá váljanak; arra ösztönzi a Tanácsot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot (EKSZ), hogy állapítson meg a régió országai által az emberi jogok és a 
jogállamiság terén elért haladásnak, valamint az uniós intézkedések és segítségnyújtási 
projektek eredményességének nyomon követésére szolgáló referenciaértékeket;

9. aggodalmának ad hangot a kínzás folyamatos alkalmazása, valamint a sajtó-, szólás-, 
gyülekezési és egyesülési szabadság komoly korlátozása miatt; arra ösztönzi az Uniót és 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy nyilvánosan 
vessék fel a politikai foglyok, bebörtönzött emberi jogvédők és újságírók ügyét és 
követeljék azonnali szabadon bocsátásukat;

10. a jogállamisági kezdeményezést a közép-ázsiai államokkal folytatott együttműködés 
kulcsfontosságú elemének tekinti, és elismeréssel szól az Uniónak és tagállamainak a 
segítségnyújtási projektek megvalósítása terén végzett példásan összehangolt munkájáról; 
elvárja, hogy a jogállamisági platform projektje tartalmazzon világos célkitűzéseket, 
végrehajtása és eredményei pedig képezzék átlátható értékelés tárgyát, ugyanakkor kerülje 
a biztonsági erők elnyomó jellegének bármiféle megerősítését;

Energia, víz és környezetvédelem

11. elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy az energiával kapcsolatos együttműködési 
projektek olyan hosszú távú szállítási megállapodásokat foglaljanak magukba, amelyek 
megfelelnek a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés 
elveinek;

12. véleménye szerint a mezőgazdasági ágazat reformja elengedhetetlenül fontos, különösen a 
termelés diverzifikálása, a gyapottermeléstől való függőség más növények javára történő 
csökkentése és a vízgazdálkodás, vízvédelem és öntözés korszerű gyakorlatainak és 
technikáinak bevezetése révén;

13. hangsúlyozza, hogy a régióban a vízkészletekkel kapcsolatos problémák jelentik a 
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feszültségek és lehetséges konfliktusok egyik fő forrását; felhívja e tekintetben a régió 
országait arra, hogy további késedelem nélkül írják alá és ratifikálják az Espooi és Aarhusi 
Egyezményt, és segítsék elő a helyi szereplők részvételét a döntéshozatalban;

14. hangsúlyozza olyan hiteles és hatékony állandó keret létrehozásának szükségességét, 
amelyben a folyók felső, illetve alsó szakaszán fekvő országok közösen vitázhatnak és 
döntést hozhatnak a régió vízkészletekkel kapcsolatos problémáinak megoldása érdekében 
teendő intézkedésekről;

15. örömmel veszi tudomásul az európai fejlesztési bankok egyre növekvő feladatvállalását a 
régióban, különösen az EBB megbízatásának kiterjesztését Közép-Ázsiára a 
környezetvédelmi és vízkészletekkel kapcsolatos problémákra összpontosítva;

16. úgy véli, hogy a transznacionális vízkészletekkel való gazdálkodás terén szerzett 
szakértelem és az integrált nemzeti vízgazdálkodási tervek kialakítása érdekében folytatott 
kétoldalú együttműködésben való részvétel, valamint a regionális vízügyi kormányzásra 
irányuló projektben végzett többoldalú együttműködés, továbbá az Aral-tó Nemzetközi 
Alapban való részvétel lehetőséget teremt az Unió számára, hogy közvetítői és támogatói 
szerepben lépjen fel a folyók felső, illetve alsó szakaszán fekvő országok (köztük Észak-
Afganisztán) között a vízkészletek megosztására vonatkozó megoldásban, ezt a szerepet 
ugyanis az érintett országokból érkező felkérések ellenére egyetlen másik nemzetközi 
szereplő sem tudja vagy kívánja vállalni;

Biztonság/határigazgatás

17. megerősíti, hogy támogatja a regionális együttműködés elősegítését célzó fellépéseket 
mint a számos, határokon átnyúló biztonsági, erőforrás-gazdálkodási, etnikai, 
környezetvédelmi és fejlesztési probléma kezelésének egyetlen módját;

18. tudomásul veszi, hogy Kazahsztán csatlakozott Oroszország és Fehéroroszország 
vámuniójához, és reményét fejezi ki, hogy e szervezet fejlesztése azon közép-ázsiai 
országok bevonásával történik majd, amelyek egyelőre nem tartoznak tagjai közé;

19. kéri, hogy az Afganisztánnal, különösen a határtartományokkal folytatott határokon 
átnyúló együttműködést vonják be a szállítást, energiaügyet, kereskedelmet és fejlesztést 
érintő fellépésekbe és programokba;

Kazahsztán

20. kéri az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy 
továbbra is gyakoroljon nyomást a kazah hatóságokra annak érdekében, hogy teljesítsék a 
szabad választásokkal és a sajtószabadsággal kapcsolatos, a 2010. évi EBESZ-elnökségért 
való pályázás alkalmával tett ígéreteiket, összhangban az EBESZ-tagállamok alapvető 
kötelezettségvállalásaival és a 2009-ben a kazah kormány által elfogadott, emberi jogokról 
szóló nemzeti tervvel;

21. örömmel veszi tudomásul, hogy Kazahsztán szorosabb és fokozottabb együttműködésre 
törekszik az Unióval, és tudomásul veszi az EU–Kazahsztán megerősített partnerségi és 
együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalások megindítását, de hangsúlyozza, 
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hogy a gazdasági együttműködésnek együtt kell járnia a politikai együttműködéssel és a 
közös értékek érvényre juttatására irányuló politikai akarattal; e tekintetben kézzelfogható 
előrelépést vár a sajtó-, gyülekezési és egyesülési szabadság terén, valamint javulást a 
közelgő, 2012. évi választások lebonyolításában;

Kirgizisztán

22. elismeri Kirgizisztánnak a demokratikus reformok és az igazi többpártrendszerre való 
áttérés érdekében tett erőfeszítéseit; reményét fejezi ki, hogy további előrelépések lesznek 
tapasztalhatók a közelgő, még erre az évre tervezett elnökválasztás lebonyolításában; 
rámutat azonban, hogy szüntelen erőfeszítésekre van szükség a jól működő demokrácia 
megteremtése érdekében, és e tekintetben felhívja az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, hogy nyújtson segítséget a kirgiz hatóságoknak az 
intézményfejlesztés, a demokratikus gyakorlatok megszilárdítása, valamint a korrupció és 
a kirgiz államigazgatásba beszivárgó szervezett bűnözés elleni küzdelem terén;

23. örömmel veszi tudomásul a kirgiz kormány döntését, miszerint különbizottságot hoz létre, 
melynek feladata a 2010 júniusában Dél-Kirgizisztánban történt események vizsgálatával 
foglalkozó független nemzetközi bizottság ajánlásainak végrehajtása és nyomon követése, 
és felkéri a kirgiz hatóságokat, hogy fogadják el az etnikumok közötti feszültségek 
feloldását, a helyzet konszolidálását, valamint a kulturális párbeszéd, a kisebbségek jogai 
és a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem előmozdítását 
szolgáló szükséges intézkedéseket; kéri az Uniót, hogy a kirgiz hatóságokkal és nem 
kormányzati szervezetekkel közösen dolgozzon ki és hajtson végre olyan uniós támogatási 
programokat, amelyek célja a konfliktusmegelőzés, a társadalmi megbékélés elősegítése 
és a büntetlenség lehetőségének megszüntetése;

Tádzsikisztán

24. aggodalmának ad hangot az uniós fejlesztési segély eredménytelensége miatt az 
országban, amiért a súlyos korrupció és a nyomorúságos gazdasági és társadalmi állapotok 
miatt egyre fenyegetőbbé váló regionális megosztottság okolható; ezért alternatív 
megközelítés kidolgozását kéri, amelynek alapját – a segítségnyújtás alternatív formáin 
keresztül – az emberek biztonságának kell képeznie;

25. felhívja az Uniót, hogy megvalósíthatósági tanulmányok, technikai szakértelem és 
szükség esetén megfelelő EBB-kölcsönök révén mozdítsa elő kisebb vízerőművek 
létesítését a folyók mentén, valamint az egyéb megújuló energiaforrások használatára 
irányuló projekteket;

Türkmenisztán

26. tudomásul veszi a politikai, gazdasági, szociális és oktatási témában elfogadott 
jogszabályokat, és elvárja, hogy a szavakat tettek kövessék; e tekintetben sürgeti a 
Tanácsot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét, 
hogy ösztönözzék a türkmén hatóságokat az új jogszabályok maradéktalan végrehajtására 
és a nemzetközi és regionális szervezetekhez való közeledés folytatására;

27. sajnálattal állapítja meg azonban, hogy az Európai Parlament által 2008 februárjában az 
ideiglenes megállapodás terén való előrelépés érdekében szabott feltételek közül egy sem 
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teljesült, különösen a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága szabad és korlátlan belépésére, 
az összes politikai okból vagy meggyőződése miatt bebörtönzött személy szabadon 
bocsátására, az utazás kormány általi akadályozásának felszámolására, valamint a nem 
kormányzati szervezetek országban való szabad működésének lehetővé tételére vonatkozó 
feltételek;

Üzbegisztán

28. tudomásul veszi a 2010 októberében tartott Európai Tanács következtetéseit, amelyek 
megszüntették az Üzbegisztánnal szemben alkalmazott összes szankciót és igazolták az 
Unió abbéli szándékát, hogy az országgal folytatott kapcsolatait teljes körűen megerősíti; 
emlékeztet arra, hogy a kötelezettségvállalás szintje attól függ, hogy Üzbegisztán milyen 
előrelépést tesz az emberi jogok, a demokratizálás és a jogállamiság terén, és elvárja, hogy 
az EKSZ és a Tanács dolgozza ki az Üzbegisztán iránti kritikus, feltételekhez kötött és 
következetes európai kötelezettségvállalás politikáját;

29. sajnálattal veszi tudomásul az üzbég hatóságok közelmúltban hozott azon döntését, hogy 
bezárják a Human Rights Watch taskenti irodáját, és felszólítja őket annak biztosítására, 
hogy a nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervezetek akadálytalanul beléphessenek 
az országba és ott ugyanígy működhessenek;

*

* *

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Jól ismert, hogy Közép-Ázsiának Európa számára stratégiai jelentősége van –még ha ezt a 
jelentőséget gyakran alá is becsülik.. Az, hogy 2007-ben uniós stratégia készült a régióval 
kapcsolatban, ennek tudomásulvételét és az átfogó, strukturált megközelítés igényét jelezte.

A megvalósítás négy éve során számos eredmény született. Az EU fontos kezdeményezéseket 
és programokat indított be a kiinduló dokumentumban foglalt prioritások érdekében, melyek a 
következők: felelősségteljes kormányzás, jogállamiság, emberi jogok és demokratizálódás, 
oktatás és képzés, gazdaságfejlesztés, kereskedelem és beruházások, közlekedés és 
energiaügy, környezeti fenntarthatóság és vízgazdálkodás, küzdelem a közös fenyegetések és 
kihívások ellen, interkulturális párbeszéd.

Az EU erősítette és strukturáltabbá tette kapcsolatait az öt országgal, a magas beosztású 
európai és közép-ázsiai vezetők találkozói pedig gyakorivá és rendszeressé váltak. Az EU 
rendszeres kétoldalú párbeszédeket létesített az emberi jogok és a nemzeti vízgazdálkodási 
politikák kérdésében. A tagállamok közvetlen szerepet játszanak az uniós stratégia 
megvalósításában, a régióra kiterjed az európai bankok (EBB, EBRD) tevékenysége, 
nemrégiben pedig létrejött a „Közép-Ázsia beruházási keret”.

Ám 2007 óta jelentős változások mentek végbe a világban. A világot sújtó gazdasági és 
szociális válság körülményei közepette egymást követik az arab forradalmak. A nemzetközi 
koalíció úgy kezdi meg kivonulását Afganisztánból, hogy sejtése sincs arról, hogy tízévnyi 
katonai szerepvállalás után miként végződik majd a háború. Az Európai Unió a Lisszaboni 
Szerződésnek köszönhetően rendelkezik a koherens külpolitikához szükséges eszközökkel, 
illetve az annak végrehajtásáról gondoskodó Európai Külügyi Szolgálattal. Végül pedig 
Közép-Ázsiában is fontos események játszódtak le – köztük sokszor olyan tragikusak is, mint 
a 2010 júniusában Osban kirobban etnikai zavargások –, és a régióban új geostratégiai 
feltételek jöttek létre. Mindezek következtében érdemes újragondolni a Közép-Ázsia 
irányában folytatott politikánkat, összefoglalni az eddigi eredményeket, és javaslatot tenni 
olyan újabb megközelítésekre, amelyek révén fellépésünk alkalmazkodhat a számos – esetleg 
Európa számára is kockázatokkal járó – fenyegetéssel szembenéző régió körülményeihez. 

A Közép-Ázsiára vonatkozó európai stratégia korlátai – a tagadhatatlan eredmények ellenére 
– mára nyilvánvalóvá váltak. Az EU nem képes a különböző célkitűzéseket, értékeket és 
érdekeket hatékony és a helyi adottságokhoz illesztett programok formájában összehangolni 
egymással.

Az uniós projektek hatását nehéz felmérni, és az EU láthatósága Közép-Ázsiában csekély 
mértékű. Csak három uniós képviselet működik, és a fennmaradó két országban sok 
nehézséggel jár a további kettő megnyitása. Az EU a személyzet hiányával is küszködik, és 
projektjei megvalósítását legtöbbször más nemzetközi szervezetek végzik. 

A Közép-Ázsiának juttatott uniós pénzeszközök1 szerény mértéke egyfelől arról tanúskodik, 

                                               
1 A fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) 2011 és 2013 között 321 millió eurót juttat a stratégia 
megvalósítására, ami évente és országonként 20 millió eurót jelent.
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hogy az EU kevés érdeklődést mutat a régió irányában, másfelől pedig annak jele, hogy a 
célországok csak korlátozott mértékben képesek ezek felhasználására. A támogatás 
egyharmada a regionális együttműködést van hivatva előmozdítani, ám ennek az alapvetően 
fontos célnak a megvalósulását hátráltatják az országok közötti feszültségek. Vagyis fennáll a 
veszély, hogy ezeket az összegeket kétoldalú projektek céljaira, vagy akár a világ más 
régióiba irányítják át. 

A 2010. évi (tanácsi és bizottsági) közös értékelő jelentés megemlíti, hogy javulásra van 
szükség, de nem mindig jelöli meg a kívánatos konkrét fellépéseket. 

A mi véleményünk szerint az EU-nak alapvetően újra kell gondolnia stratégiáját és meg kell 
erősítenie elkötelezettségét, összpontosítva azokra a célkitűzésekre és fellépésekre, amelyek a 
leginkább alkalmasak elősegíteni a legsürgetőbb kihívások kezelését, amelyek a következők: 
emberi jogok és jogállamiság, víz- és energiaügy, a régió biztonsága. 

Az előadó úgy vélekedik, hogy a régióval szemben alkalmazandó új uniós megközelítés 
pilléreivé az emberek biztonságát és a tényleges regionális együttműködést kell tenni.

Az EU-nak Közép-Ázsiával szemben ugyanazon alapvető változtatásokat kell végrehajtania, 
mint közvetlen szomszédságával kapcsolatban. Hacsak nem kívánja elveszteni hitelességét, az 
EU nem engedheti meg magának, hogy a világ egyik részében erkölcsi megfontolásokkal lép 
fel, míg másutt nem vesz tudomást ugyanazon értékek megsértéséről. Valamennyi európai 
uniós fellépés és kezdeményezés központi elemévé kell tenni az emberi jogok és a 
jogállamiság előmozdítását.

A közép-ázsiai kormányok a hatalom egyszemélyi birtoklásán alapuló rendszerek stabilitását 
továbbra is elnyomó módszerekkel biztosítják, miközben nem gondoskodnak társadalmaik 
hosszú távú biztonsági érdekeinek kielégítéséről. Az EU és nyugati partnerei sokáig úgy 
vélték, hogy ez a stabilitás önmagában is érték, és ezért úgy döntöttek, hogy nem vesznek 
tudomást sem fenntarthatatlan voltáról, sem emberi sorsokban mérhető áráról. 

Az EU-nak fel kell hagynia ezzel a megközelítéssel. Az elnyomáson alapuló stabilitás csak 
rövid távon fenntartható. Az a gyorsaság, amellyel az elmúlt esztendőben az etnikai 
villongások futótűzként terjedtek, azt bizonyítja, hogy a régió bármelyik országa bármely 
pillanatban felrobbanhat. Az EU-nak reakcióképesnek kell lennie, amennyiben egy változás 
eredményeképpen – etnikai és regionális konfliktusok körülményei közepette – politikai űr 
támad. 

Sürgősen túl kell lépni azon a megközelítésen, hogy a fennálló rendszerek stabilitását előtérbe 
helyezzük olyan különféle érdekek nevében, mint gázellátásunk diverzifikálásának jövőbeli 
lehetősége vagy katonai támaszpontok létesítése az Afganisztánban tartózkodó európai uniós 
erők ellátása érdekében. Általánosnak nem mondható, de mégis tünetszerű példa minderre a 
cseppet sem demokratikusan választott üzbég parlamentnek juttatott uniós pénzügyi 
támogatás, vagy az, hogy ugyanebben az országban a kormány ellenőrzése alatt álló 
jótékonysági alapítvány NGO-knak szánt európai uniós támogatáshoz jutott. Ennek az álságos 
magatartásnak véget kell vetni. 

Nem azt akarjuk javasolni, hogy az EU vonuljon ki a térségből. Éppen ellenkezőleg, nagyon 
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is szükség van a közép-ázsiai szerepvállalásra, de nem az eddigi módon. 

Az emberek biztonsága

El kell magyaráznunk partnereinknek, hogy a biztonságról és a stabilitásról alkotott 
felfogásunk miben tér el az övéktől. Az EU-nak kritikusan kell viszonyulnia azokhoz a 
kormányokhoz, amelyek a nemzet biztonságára hivatkozva megsértik polgáraik alapvető 
jogait, és meg kell értetnie velük, hogy magatartásuk éppen a szélsőségeknek és a 
radikalizálódásnak kedvez. A feltételhez kötöttséget politikánk középpontjába kell állítani, és 
alkalmaznunk kell a „differenciált elbánás” és a „többet többbért” elvét. 

Az emberek biztonságának fogalma az EU számára egyszerre biztosít szilárd fogalmi keretet 
és erősebb legitimitást, illetve tartalmat politikai fellépéseihez. Központi elemmé kell tenni a 
biztonság előmozdítását a lakosság konkrét mindennapi szükségleteinek kielégítése révén. 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a helyi szereplőkkel és a civil társadalommal közös 
projektekre, legalább is abban a mértékben, amennyiben ehhez rendelkezésre állnak az 
alapvető feltételek.

Az egyes országokkal való uniós együttműködés differenciált – az egyes országok igényeihez 
és szükségleteihez igazított – kétoldalú megközelítést tesz szükségessé: a szénhidrogénekben 
gazdag országoknak – Kazahsztánnak és Türkmenisztánnak – nem annyira fejlesztési 
támogatásra, mint inkább technikai segítségnyújtásra van szükségük reformjaik 
végrehajtásához. Ellenben az igen szegény és kiszolgáltatott Kirgizisztánnak és 
Tádzsikisztánnak egyfelől közvetlen pénzbeli támogatásra van szükségük – azzal a feltétellel, 
hogy a felhasználás átlátható módon ellenőrizhető legyen –, másfelől ennél is inkább célzott, a 
falusi közösségek, az alap- és középfokú oktatás, az igazságügy reformjának és 
megerősítésének céljaira juttatott támogatásra. 

Természetesen sok minden függ az egyes országok nyitottságától. Szükség esetén az EU 
módosíthat megközelítésén, de fellépései során minden esetben az emberek biztonságát és a 
fenntartható fejlődést kell célul kitűznie. 

Ebbe a keretbe a jelenlegi uniós tevékenységek számos eleme beilleszthető, mindenekelőtt a 
humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési támogatás, valamint az EBESZ rendfenntartó 
missziója Osban – bár kritikusan meg kell vizsgálni, hogy az utóbbi tényleges hatékonysága 
összhangban van-e azzal a céllal, hogy kielégítsék a lakosság elvárásait –, továbbá a 
rendfenntartó erőket és az igazságügyi rendszert támogató programok. 

Regionális együttműködés

Az uniós stratégia teljesen megalapozottan fektet kiemelt hangsúlyt a regionális 
megközelítésre. Az öt ország közötti szükséges együttműködés nem érvényesül az egymással 
szembeni bizalmatlanság és az őket szembeállító számos viszály okán. A biztonsággal, a 
fejlesztéssel és a környezetvédelemmel összefüggő kérdések szükségessé teszik, hogy az EU 
külön-külön szorosan együttműködjék az egyes országokkal, de ezek a kérdések nem 
oldhatók akkor, ha az érintett országok önszántukból nem hajlandók az egymással való 
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együttműködésre. 

Számos tényező a destabilizálódást segíti elő: szervezett bűnözés, kábítószerrel, radioaktív 
anyagokkal való kereskedelem, emberkereskedelem, terrorizmus, természeti és környezeti 
katasztrófák, az afganisztáni háború bizonytalan kimenetele. Afganisztánból továbbra is 
fegyveres csoportok szivárognak be, mivel a határ igencsak átjárható. A folyóvizek felső és 
alsó folyása mentén elhelyezkedő országokat éles konfliktusok állítják szembe egymással a 
vízkészletek elosztása és ellenőrzése kérdésében. Nem ritka, hogy nyomásgyakorlás kedvéért 
lezárják a határokat vagy leállítják a szomszédos országokkal a kereskedelmi forgalmat. 
Egyes határszakaszok még mindig vitatottak, és egyre gyakrabban kerül sor összecsapásokra 
a különböző közösségek között. A szegényebb országokban gazdasági és élelmezési válságok 
társulnak a regionális vagy etnikai konfliktusokhoz és a járványszerűen terjedő korrupció és a 
jogállamiság hiánya okozta bizonytalansághoz.

Ráadásul újabb, gazdasági jellegű korlátok is létrejönnek: félő, hogy Oroszország, 
Fehéroroszország és Kazahsztán vámuniója újabb akadályokat gördít a szomszédos országok 
kereskedelme elé. Egyes országok érdeklődnek a vámunió iránt, mások továbbra is tartják 
magukat izolacionista politikájukhoz.

Az éghajlati változás súlyos következményekkel jár, annál is inkább, mert a – csekély 
kiterjedésű lakható területen koncentrálódó – lakosság létszáma folyamatosan növekszik. A 
gleccserek 40%-a eltűnt, az idejétmúlt öntözési rendszerre alapozott gyapot-monokultúra 
pedig felemészti a rendelkezésre álló vízmennyiség jelentős részét. A folyók öntözési célból 
történt eltérítése miatt eltűnőben az Aral-tó és tart az elsivatagosodás, ami százezrek életére 
van hatással. A Fergana-völgy volt szovjet létesítményeiből származó radioaktív és vegyi 
hulladékot folyók és lakott helyek közelében helyezték el. A Kaszpi-tengeren a tengerbe 
bocsátott ipari hulladékok és egy tengeri gáz- és olajipari létesítmény környezetvédelmi 
normákat figyelmen kívül hagyó működése felelős a vadon élő állatok és a halászati 
erőforrások pusztulásáért. 

Az EU-nak tehát közvetítői vagy egyeztetői szerepet kell vállalnia. Ezt lehetővé teszi az EU 
semlegessége – amellyel a szomszédos nagy országok nem rendelkeznek –, önnön integrációs 
folyamatából eredő tapasztalata és technikai hozzáértése. Segítségére lehetnek a saját 
regionális programjaiból (BOMCA – határigazgatás, CADAP – kábítószerek elleni cselekvési 
program, európai vízgazdálkodási kezdeményezés, jogállamisági kezdeményezés stb.) 
levonható tanulságok is. 

A Közép-Ázsiában szerepet vállaló uniós tagállamok adományozóival és más nagy 
adományozókkal való együttműködésen túlmenően (az előbbi hatékonyabban és nagyobb 
tartalommal működik, mint bárhol másutt a világban) az EU-nak erősítenie kellene 
együttműködését a régióval szomszédos nagy országokkal, elsősorban Oroszországgal, de 
Kínával, Indiával és Pakisztánnal is.

Javasoljuk továbbá egy parlamentközi fórum létrehozását, amelyre az EU az EP 
közvetítésével tehetne javaslatot az öt ország parlamentjeinek. Ennek révén az európai 
parlamenti képviselők megoszthatnák tapasztalataikat e parlamentek összegyűlt képviselőivel, 
és főleg ösztönözhetnék őket arra, hogy teremtsenek kapcsolatokat egymással, amire jelenleg 
nemigen van példa.



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

HU


