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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos
(2011/2008(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 21 straipsnį,

– atsižvelgdamas į partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus (PBS), kuriuos ES sudarė 
su Uzbekistanu, Kirgizija ir Kazachstanu (visi šie susitarimai galioja nuo 1999 m.), ES ir 
Tadžikistano laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų ir į dar 
neratifikuotą ES ir Turkmėnistano PBS, pasirašytą 1998 m. gegužės 25 d., 

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 21 ir 22 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos 
susitikime patvirtintą ES strategiją dėl naujos partnerystės su Centrine Azija1 ir 2008 m. 
birželio 24 d.2 ir 2010 m. birželio 28 d.3 Komisijos ir Tarybos bendras pažangos 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Centrinės Azijos, ypač į 2008 m. vasario 
20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu4, 2010 m. gegužės 6 d.5 ir 
2010 m. liepos 8 d.6 rezoliucijas dėl padėties Kirgizijoje, 2010 m. lapkričio 11 d. 
rezoliuciją dėl ESBO stiprinimo. ES vaidmens7, 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl 
naujos energetikos strategijos Europai 2011–2020 m.8, 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją 
dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos 
politikos šioje srityje9 ir 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos, kuria 
remiamas demokratijos diegimas10, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. patvirtintą Europos iniciatyvą demokratijai ir žmogaus teisėms 
remti, kuria siekiama skatinti žmogaus teises ir remti baudžiamosios teisės reformą, 
demokratiją, gerą valdymą, žiniasklaidos laisvę, teisinės valstybės principus, saugumo 
struktūras (policiją ir kariuomenę) ir konfliktų prevenciją, ir į paskesnę demokratijos ir 
žmogaus teisių rėmimo finansavimo priemonę (Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006)11,

– atsižvelgdamas į nuo 2007 m. kas dveji metai rengiamus ES ir Centrinės Azijos ministrų 
susitikimus ir į ES ir Vidurinės Azijos ministrų konferenciją dėl saugumo klausimų, 
vykusią 2008 m. ir 2009 m.,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110789.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 OL C 2009, 2009 12 11, p. 49.
5 OJ C 81E/2011, p. 80.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0283.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0399.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0441.
9 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0489.
10 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0334.
11 OL L 386, 2006 12 29, p. 1.



PE469.951v02-00 4/11 PR\875295LT.doc

LT

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto bei 
Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi bet kurios šalies tvarus vystymasis galimas tik tuo atveju, jei veikia demokratinės 
institucijos, užtikrinami teisinės valstybės principai ir pagrindinės laisvės, taip pat veikia 
stipri pilietinė visuomenė,

B. kadangi prasti Centrinės Azijos valstybių valdymo ir regioninio bendradarbiavimo 
rezultatai – svarbi blogos jų politinės, socialinės ir ekonominės padėties ir menkų 
vystomojo bendradarbiavimo pasiekimų priežastis,

C. kadangi dėl tarpusavio pasitikėjimo stokos kyla įtampa dėl gamtinių išteklių dalijimosi ir 
tai kenkia regioniniam bendradarbiavimui bei didina konfrontacijos riziką; tačiau kadangi 
apsirūpinimo vandeniu problemos kyla daugiau dėl blogo valdymo ir vandens išteklių 
švaistymo, nei dėl kiekybinio stygiaus,

ES įsipareigojimas 

1. mano, kad ES dalyvavimo pobūdis ir lygis turi būti diferencijuojami ir jiems taikomos 
sąlygos, priklausomai nuo išmatuojamos pažangos žmogaus teisių, gero valdymo, tvaraus 
vystymosi, teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse, laikantis nuostatų, artimų ES 
kaimynystės politikos principams;

2. pripažįsta ES specialiojo įgaliotinio nepertraukiamą darbo šioje srityje svarbą užtikrinant 
aukšto lygio politinio dialogą su Centrinės Azijos valstybėmis; ragina politinį dialogą 
grįsti Centrinės Azijos valstybių įsipareigojimų, kuriuos jos prisiėmė kaip ESBO narės, 
laikymosi įvertinimu;

3. palankiai vertina tai, kad visomis penkiomis šalimis vyksta reguliarus žmogaus teisių 
dialogas, nors bendra pažanga pačiose šalyse buvo menka ir kai kuriais atvejais galima 
pastebėti net pablogėjimą; mano, kad dialogas žmogaus teisių klausimas neturėtų būti 
naudojamas kaip dingstis neįtraukti klausimų, susijusių su žmogaus teisėmis, į kitas 
bendradarbiavimo sritis arba nesiimti tolesnių veiksmų; ragina sistemingai įtraukti NVO ir 
pilietinės visuomenės veikėjus rengiant šiuos dialogus ir jų rezultatus skelbti viešai, kad 
būtų galima įvertinti jų veiksmingumą ir šalių įsipareigojimą;

4. palaiko visaverčių ES delegacijų visose Centrinės Azijos šalyse atidarymą kaip priemonę 
sustiprinti ES buvimą vietoje ir regimumą regione, ilgalaikį bendradarbiavimą ir 
bendradarbiavimą su visais visuomenės sektoriais ir skatinti geresnio teisinės valstybės 
principų supratimo ir atsiradimo bei pagarbos žmogaus teisėms pažangą;

5. apgailestauja dėl sunkumų, su kuriais susiduria ES, megzdama ryšius su nepriklausoma 
pilietine visuomene žmogaus teisių ir gero valdymo srityse, atsižvelgiant į nuolatinį NVO 
persekiojimą regione; ragina remti tikrai nepriklausomas nevyriausybines organizacijas 
siekiant padėti joms atlikti veiksmingą vaidmenį pilietinės visuomenės vystymo ir 
konsolidavimo srityje;

6. pritaria minčiai rengti reguliarius regioninius ES ir Centrinės Azijos aukščiausiojo lygio 
susitikimus ir ragina pradėti vykdyti parlamentinę partnerystę kaip priemonę, skirtą 
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įvertinti ir prisidėti prie aukščiausiojo lygio derybų turinio; pabrėžia reguliaraus dvišalio 
parlamentinio bendradarbiavimo pagal parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir 
tarpparlamentinių susitikimų su Centrinės Azijos šalimis sistemą svarbą;

Žmogiškasis saugumas, geras valdymas, žmogaus teisės ir demokratizacija

7. apgailestauja, kad, nors regione įvyko tam tikri teigiami pokyčiai (mirties bausmės 
panaikinimas Uzbekistane, keletas Konstitucinės ir teismo procedūrų reformų, ir t. t.), 
bendra padėtis žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityje ir toliau kelia nerimą;

8. ragina sustiprinti žmogaus teisių dialogą, siekiant, kad jis taptų veiksmingesnis ir labiau 
orientuotas į rezultatus; ragina Tarybą ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) parengti 
ataskaitą apie regiono valstybių pažangą žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityje ir apie 
ES priemones ir paramos projektų veiksmingumą siekiant šio tikslo;

9. yra susirūpinęs, kad ir toliau naudojami kankinimai ir griežti apribojimai žiniasklaidai ir 
saviraiškos, susirinkimų teisėmis ir teise laisvai burtis į asociacijas; ragina ES ir Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę viešai kelti klausimą dėl politinių kalinių, 
įkalintų žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų bylų ir pareikalauti nedelsiant juos išlaisvinti;

10. laiko teisinės valstybės iniciatyvą vienu pagrindinių s bendradarbiavimo su Centrinės 
Azijos valstybėmis komponentu ir pritaria pavyzdiniam bendradarbiavimui tarp ES ir jos 
valstybių narių įgyvendinant paramos projektus; tikisi, kad teisinės valstybės platformos 
projektas apims aiškius tikslus ir skaidrų jo įgyvendinimo bei rezultatų įvertinimą, tuo pat 
metu vengiant bet kokio saugumo pajėgų represinių komponentų stiprinimo;

Energetika, vanduo ir aplinka

11. mano, jog itin svarbu, kad bendradarbiavimo energetikos srityje projektai apimtų 
ilgalaikius tiekimo susitarimus, įtvirtinančius Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos 
principus;

12. laikosi nuomonės, kad žemės ūkio sektoriaus reforma yra itin svarbi, atsižvelgiant, visų 
pirma į gamybos diversifikavimą, priklausomybės nuo medvilnės auginimo mažinimą, 
verčiau auginant kitas kultūras ir diegiant pažangias vandens valdymo, vandens apsaugos 
ir drėkinimo praktikas ir technologijas;

13. pabrėžia, kad vandentvarkos klausimai regione vis dar tebėra vienas iš pagrindinių 
įtampos ir galimų konfliktų šaltinių; atsižvelgdamas į tai ragina visas regiono šalis
pasirašyti ir be tolimesnio delsimo ratifikuoti Espo ir Orhuso konvencijas bei skatinti 
vietinių veikėjų dalyvavimą priimant sprendimus;

14. pabrėžia, kad būtina sukurti patikimą ir veiksmingą nuolatinę sistemą, remiantis kuria 
žemupyje ir aukštupyje įsikūrusios šalys galėtų diskutuoti ir kartu nuspręsti, kokias 
priemones priimti, siekiant apčiuopti ir spręsti vandentvarkos problemas regione;

15. palankiai vertina tai, kad padidėjo Europos plėtros bankų dalyvavimas regione, ir ypač 
EIB įgaliojimų pratęsimas Centrinei Azijai, sutelkiant dėmesį į aplinkos apsaugos ir 
vandentvarkos klausimus;
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16. mano, kad Vandens valdymo projekto ir Tarptautinio Aralo jūros fondo patirtis valdant 
tarptautinius vandens išteklius ir dabartinis jų dalyvavimas dvišaliame bendradarbiavime 
siekiant sukurti integruotus nacionalinius vandens išteklių valdymo planus ir vykdyti 
daugiašalį bendradarbiavimą regione sukuria galimybę Europos Sąjungai save pateikti 
kaip tarpininkę ir pagalbininkę vandens išteklių pasidalijimo klausimais tarp aukštupio ir 
žemupio valstybių (įskaitant Šiaurės Afganistaną), prisiimti vaidmenį, kurio joks kitas 
tarptautinis veikėjas nenori ar nepajėgia vykdyti nepaisant minėtųjų šalių raginimų;

Saugumo ir (arba) pasienio rizikos valdymas

17. dar kartą patvirtina savo pritarimą veiksmams, kuriais siekiama skatinti regioninį 
bendradarbiavimą, nes tai vienintelis būdas spręsti daugelį susijusių valstybių pasienio 
saugumo, išteklių valdymo, etninių, aplinkos ir plėtros problemų;

18. atkreipia dėmesį į Kazachstano įstojimą į muitų sąjungą su Rusija ir Baltarusija ir tikisi, 
kad šio subjektas plėtra bus vykdoma įtraukiant kuo daugiau šių Vidurinės Azijos 
valstybių, kurios jam dar nepriklauso;

19. ragina įtraukti tarpvalstybinį bendradarbiavimą su Afganistanu, ypač su jo pasienio 
provincijomis, į transporto, energetikos, prekybos ir vystymo veiksmus ir programas;

Kazachstanas

20. ragina vyriausiąją įgaliotinę-Komisijos primininko pavaduotoją ir toliau daryti spaudimą 
Kazachstano valdžios institucijoms, kad šios vykdytų pažadus gerinti rinkimų ir 
žiniasklaidos laisves, ką jos skelbė 2010 m. rengdamosi pirmininkavimui ESBO, 
atsižvelgdamos į ESBO valstybių narių įsipareigojimus ir Kazachstano vyriausybės 
2009 m. priimtą Nacionalinį žmogaus teisių planą;

21. palankiai vertina Kazachstano siekius siekiant užtikrinti glaudesnius santykius su ES ir 
juos stiprinti ir atkreipia dėmesį į pastaruoju metu pradėtas derybas dėl naujo patobulinto 
ES ir Kazachstano PBS, tačiau pabrėžia, kad ekonominis bendradarbiavimas turi eiti koja 
kojon su politiniu bendradarbiavimu ir turi būti grindžiamas politine valia įgyvendinti 
bendras vertybes; tikisi šiame kontekste apčiuopiamos pažangos žiniasklaidos laisvės, 
susivienijimų ir susirinkimų laisvės srityse, ir rinkiminių procesų patobulinimų 
artėjančiuose įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimuose 2012 m.;

Kirgizija

22. giria Kirgiziją už jos pastangas tęsti demokratines reformas ir pereiti prie tikros 
daugiapartinės sistemos; tikisi, kad tolesnė pažanga bus įgyvendinta artėjančiuose 
prezidento rinkimuose, kuriuos numatyta surengti vėliau šiais metais; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad būtina dėti ilgalaikes pastangas siekiant sukurti gerai veikiančią 
demokratiją, ir šiuo atžvilgiu ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę padėti Kirgizijos valdžios institucijoms institucijų kūrimo, demokratinių 
praktikų sutvirtinimo, kovos su korupcija ir organizuoto nusikalstamumo infiltravimosi į 
Kirgizijos administraciją srityse;

23. palankiai vertina Kirgizijos vyriausybės sprendimą sukurti specialiąją komisiją, kurios 
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tikslas įgyvendinti ir stebėti Tarptautinės nepriklausomos komisijos(angl. IIC) , tiriančios 
2010 m. birželio įvykius Pietų Kirgizijoje, rekomendacijas ir ragina Kirgizijos valdžios 
institucijas imtis būtinų priemonių sušvelninti etninę įtampą, stabilizuoti padėtį, skatinti 
kultūrų dialogą ir pagarbą mažumų teisėms bei kovoti prieš visas diskriminacijos formas; 
ragina ES kartu su Kirgizijos valdžios institucijomis ir NVO sukurti ir įgyvendinti ES 
paramos programas, skirtas konfliktų prevencijai, susitaikymui ir nebaudžiamumo 
prevencijai;

Tadžikistanas

24. reiškia susirūpinimą dėl ES paramos vystymuisi neefektyvumo šalyje dėl aukšto lygio 
korupcijos ir grėsmingą mastą įgaunančio regionų susiskaldymo, kurį stiprina sunkios 
ekonominės ir socialinės sąlygos; taigi ragina taikyti alternatyvius metodus, pagrįstus 
žmoniškuoju saugumu, naudojant alternatyvius paramos kanalus;

25. ragina ES skatinti ir, rengiant galimybių studijas, atliekant technikinę ekspertizę ir, 
prireikus, suteikiant atitinkamas EIB paskolas, padėti plėtoti alternatyvių atsinaujinančių 
energijos šaltinių ir mažesnio masto hidroelektrinių, išdėstytų išilgai upių, projektus;

Turkmėnistanas

26. atkreipia dėmesį į politikos, ekonomikos, socialinėje ir švietimo srityje priimtus teisės 
aktus ir tikisi, kad žodžius seks darbai; ragina šiuo požiūriu Tarybą ir Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę skatinti Turkmėnijos valdžios institucijas 
visiškai įgyvendinti naujus teisės aktus ir toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis ir 
regioninėmis organizacijomis;

27. tačiau apgailestauja, kad nebuvo įgyvendinta nė viena iš Europos Parlamento 2008 m. 
vasario mėn. nustatytų sąlygų, kuriomis siekiama toliau dirbti norint sudaryti Laikinąjį 
susitarimą, tarp kurių: laisvas ir nevaržomas patekimas į šalį Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus komiteto atstovams, visų politinių ir sąžinės kalinių paleidimas, visų vyriausybės 
sudarytų kliūčių keliauti panaikinimas ir galimybė NVO veikti šalyje;

Uzbekistanas

28. atkreipia dėmesį į 2010 m. spalio mėn. Tarybos išvadas, kuriomis nutraukiamos visos 
sankcijos Uzbekistanui ir patvirtinamas ES pasiryžimas su šia šalimi visapusiškai stiprinti 
santykius; primena, kad įsipareigojimų lygis priklauso nuo Uzbekistano pažangos 
žmogaus teisių, demokratizacijos ir teisinės valstybės srityse ir tikisi, kad EIVT ir Taryba 
parengs kritišką, sąlygomis grįstą ir nuoseklią Europos santykių su Uzbekistanu politiką;

29. apgailestauja dėl Uzbekistano valdžios institucijų neseniai priimto sprendimo uždaryti 
„Human Rights Watch“ biurą Taškente ir ragina jas leisti nacionalinėms ir tarptautinėms 
NVO nevaržomai veikti ir keliauti visoje šalyje;

*

* *

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Centrinės Azijos strateginė svarba Europai yra gerai žinoma, tačiau dažnai nuvertinama. ES 
strategijos, skirtos šiam regionui, sukūrimas 2007 m. išreiškė situacijos suvokimą ir norą 
taikyti visapusišką ir struktūrinį požiūrį.

Per ketverius metus buvo daug nuveikta. ES lėmėsi iniciatyvų ir pradėjo svarbias programas 
prioritetams, išdėstytiems pradiniame dokumente, remti: geras valdymas, teisinė valstybė, 
žmogaus teisės ir demokratizacija; švietimas ir mokymas; ekonominis vystymasis, prekyba ir 
investicijos; transportas ir energetika; aplinkos tvarumas ir vandentvarka;  kova su bendromis 
grėsmėmis ir problemomis; kultūrų dialogas.

ES sustiprino santykius su penkiomis šalimis ir suteikė jiems daugiau nuoseklumo, 
susitikimai tarp aukšto rango Europos Sąjungos bei Centrinės Azijos šalių pareigūnų tapo 
dažni ir reguliarūs. ES sudarė dvišalius dialogus dėl žmogaus teisių ir nacionalinių 
vandentvarkos politikų. Valstybės narės gali vaidinti tiesioginį vaidmenį ES strategijos 
įgyvendinime, Europos bankai (EIB, ERPB) dabar jau veikia šiame regione, neseniai buvo 
sukurta „Investicinio mechanizmo Centrinei Azijai“ priemonė.

Tačiau nuo 2007 m. pasaulyje įvyko svarbių pokyčių. Pasaulio ekonominės ir socialinės 
krizės aplinkybėmis, viena po kitos vyksta revoliucijos arabų šalyse. Tarptautinė koalicija 
pradeda trauktis iš Afganistano, nelabai suvokdama, kokia bus karo pabaiga, praėjus 
dešimčiai metų po karinio dalyvavimo. Priėmusi Lisabonos sutartį, Europos Sąjunga įgijo 
nuoseklesnių išorės politikos priemonių ir sukūrė Išorės veiksmų tarnybą, kad būtų užtikrintas 
šių priemonių įgyvendinimas. Ir galiausiai, Centrinėje Azijoje vyko svarbūs, dažnai tragiški, 
įvykiai kaip antai tautiniai neramumai Ošoje 2010 m. birželį, regione atsirado naujų 
geostrateginių iššūkių. Tai skatina mus pažvelgti į mūsų politiką Centrinėje Azijoje, kritiškai 
įvertinti tai, kas buvo pasiekta, ir siūlyti naują požiūrį, kad mūsų veiksmai būtų pritaikyti 
regionui, kuris susiduria su daugybe grėsmių, galinčių turėti poveikį Europai. 

Nepaisant neabejotinos pažangos, ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu ribos dabar yra 
akivaizdžios. ES nepajėgia suderinti savo skirtingų tikslų, vertybių ir interesų veiksmingose 
programose, pritaikytose prie vietos realijų.

Jos projektų poveikį yra sunku įvertinti ir ES Centrinėje Azijoje trūksta matomumo. Jis turi 
tik tris delegacijas ir niekaip negali atidaryti kitų kitose dviejose šalyse. ES trūksta darbuotojų 
vietoje ir jos projektus paprastai įgyvendina kitos tarptautinės organizacijos. 

Kuklios finansinės priemonės1, kurias ES skiria Centrinei Azijai rodo, kad ji neturi 
pakankamai interesų šiame regione, bet taip pat atskleidžia  ir ribotus paramą gaunančių šalių 
įsisavinimo gebėjimus. Trečdalis pagalbos skiriama regionų bendradarbiavimui skatinti, bet 
šis esminis sumanymas sunkiai įgyvendinamas dėl tarp šalių tvyrančių įtampų. Todėl yra 
rizikos, kad šios lėšos gali būti perskirstytos dvišaliams projektams arba kitiems pasaulio 
regionams. 

                                               
1  Vystymosi ir bendradarbiavimo priemonė (VBP) skyrė 321 mln. € strategijos įgyvendinimui 2011–
2013 m., t. y. 20 mln. € per metus vienai ö aliai. 
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2010 m. bendroje (Tarybos ir Komisijos) įvertinimo ataskaitoje pažymima, kad reikia atlikti 
patobulinimus, bet ne visada nurodo konkrečius veiksmus, kurių reiktų imtis. 

Mūsų nuomone, ES turi iš naujo išsamiai įvertinti savo strategiją ir stiprinti savo 
įsipareigojimą, susitelkiant į tikslus ir veiksmus galinčius labiausiai prisidėti prie aktualiausių 
problemų sprendimo: žmogaus teisės ir teisinė valstybė; vandentvarka ir energetika; regiono 
saugumas. 

Pranešėja mano, kad naujojo ES požiūrio į regioną ramsčiai turėtų būti žmogiškasis 
saugumas ir tikras regioninis bendradarbiavimas. 

ES turi atlikti Centrinės Azijos atžvilgiu tokią pat  esminę peržiūrą, kokios buvo imtasi 
artimiausios kaimynystės atžvilgiu. Rizikuodama prarasti pasitikėjimą, ES neturėtų nerimauti 
dėl etikos vienoje pasaulio dalyje ir nereaguoti į savo vertybių pažeidimus kitur. Visi Europos 
veiksmai ar iniciatyvos turėtų būti susieti vienos temos – žmogaus teisių ir teisinės valstybės 
skatinimas.

Centrinėje Azijoje vyriausybės ir toliau užtikrina asmeninių režimų valdžios stabilumą 
represinėmis priemonėmis, visiškai nerengdamos ilgalaikių saugumo perspektyvų visuomenei 
kaip visumai. ES ir jos Vakarų partneriai ilgą laiką buvo linkę manyti, kad toks stabilumas yra 
vertingas savaime ir pasirinko ignoruoti jo laikinumą ir žmogiškąją kainą. 

ES negali toliau eiti šiuo keliu. Stabilumas, grindžiamas represijomis, yra trumpalaikis. Kaip 
rodo smurtas, stulbinančiu greičiu tarp etninių grupių išplitę pernai, bet kurioje regiono šalyje 
bet kuriuo metu gali kilti neramumai. ES turi sugebėti užpildyti politinį vakuumą, kuris gali 
atsirasti dėl politinių pokyčių, įvykusių dėl etninių ir regioninių konfliktų. 

Reikia skubiai atsisakyti veikimo modelio, pagal kurį pirmenybė teikiama režimų stabilumui 
dėl skirtingų interesų, kaip antai tolima galimybė diversifikuoti apsirūpinimą dujomis ar 
įrengti karines bazes, kurios teiktų aprūpinimą ES pajėgoms Afganistane. ES finansinė 
parama Uzbekistano parlamentui, kuris neturi nieko bendra su demokratiškai renkama 
institucija, arba ES numatytos NVO finansinės pagalbos skyrimas labdaros fondui, kurį valdo 
šios šalies vyriausybė, yra tik keli, bet simptomus gerai parodantys pavyzdžiai. Toks 
taikstymasis nebegali tęstis. 

Mūsų tikslas nėra pasiūlyti iš ES nedalyvavimo. Priešingai, atėjo laikas veikti Centrinėje 
Azijoje, tačiau apsibrėžiant naujus būdus, kaip tai padaryti. 

Žmogiškasis saugumas

Mes turime paaiškinti savo partneriams, kuo mūsų saugumo ir stabilumo suvokimas skiriasi 
nuo jų suvokimo. ES turi būti kritiškai vyriausybių, kurios pažeidžia savo piliečių žmogaus 
teises prisidengdamos nacionaliniu saugumu, atžvilgiu ir duoti joms suprasti, kad tokie 
veiksmai būtent veda prie ekstremizmo ir radikalizmo. Sąlygos turėtų būti mūsų politikos 
pagrindas ir „diferencijavimo“ bei „daugiau už daugiau“ principų taikymas. 
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Žmogiškojo saugumo sąvoka gali suteikti ES tvirtą koncepcinį pagrindą, daugiau teisėtumo ir 
prasmės jos politiniams veiksmams. Skatinti saugumą patenkinant konkrečius ir kasdienius 
gyventojų poreikius turėtų būti pagrindinis principas. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas 
bendriems projektams su vietos pareigūnais ir pilietine visuomene, jei tik tam yra pagrindinės 
sąlygos.

Bendradarbiavimas tarp ES ir kiekvienos šalies reikalauja diferencijuoto dvišalio požiūrio, 
pritaikyto prie kiekvienos šalies prašymų ir poreikių: naftos turtingoms šalims, Kazachstanui 
ir Turkmėnistanui, vykdant reformas labiau reikia techninės pagalbos negu paramos 
vystymuisi. Tačiau Kirgizijai ir Tadžikistanui, labai skurdžioms ir pažeidžiamoms šalims, 
priešingai, tikrai reikia tiesioginės finansinės pagalbos, su sąlyga, kad jos naudojimą būtų 
galima skaidriai kontroliuoti, bet joms dar labiau reikia tikslingos paramos kaimo 
bendruomenėms, pradiniam ir viduriniam švietimui, teisingumo sektoriaus reformai ir 
stiprinimui. 

Žinoma, labai daug priklauso, nuo to, kiek kiekviena šalis bus atvira. Reikalui esant, ES 
galėtų pritaikyti savo metodus, bet visada turėtų grįsti žmogiškojo saugumo ir tvaraus 
vystymosi tikslais. 

Keletas dabartinės ES veiklos elementų gali būti integruoti į šią naują sistemą, ypač 
humanitarinė pagalba ir parama vystymuisi, taip pat ES prisidėjimas prie ESBO policijos 
misijos Ošoje – ir būtinai kritiškai įvertinant realų jos veiksmingumą palyginti su tikslu: 
tenkinti gyventojų poreikius – taip pat programos, skirtos teisėsaugos ir teismų sektoriaus 
institucijoms. 

Regioninis bendradarbiavimas

Tai, kad ES strategijoje dėmesys sutelkiamas regioninio požiūrio skatinimui, yra visiškai 
pagrįsta. Būtinas bendradarbiavimo tarp penkių šalių nevyksta dėl jų tarpusavio 
nepasitikėjimo ir daugelio nesutarimų. Saugumo, vystymosi ir aplinkos apsaugos klausimai 
reikalauja glaudaus ES bendradarbiavimo su kiekviena iš jų, tačiau negali būti išspręsti be 
pačių šalių pasiryžimo bendradarbiauti tarpusavyje. 

Nestabilumo veiksniai – įvairūs: organizuotas nusikalstamumas, prekyba narkotikais, 
radioaktyviomis medžiagomis ar žmonėmis, terorizmas ir gaivalinės bei aplinkosauginės 
nelaimės, neaiški karo Afganistane baigtis. Ginkluotų grupuočių iš Afganistano infiltracija dar 
greitai nebus sustabdyta dėl prastos sienų kontrolės.  Įtampos regione tarp aukštupio ir 
žemupio šalių yra ryškios dalijantis ir kontroliuojant vandens išteklius. Sienų uždarymai ir 
prekybos trikdymai kaip spaudimo kaimynams priemonė naudojami gan dažnai. Dėl kai kurių 
sienų vis dar ginčijamasi ir vis dažniau tarp skirtingų bendruomenių kyla susirėmimų. 
Skurdžiausiose šalyse ekonomikos ir maisto krizė prisideda prie regionų ar etninių įtampų ir 
nesaugumo, kylančio dėl endeminės korupcijos ir teisinės valstybės nebuvimo.

Be to, pastebimas naujų ekonominių kliūčių kūrimas: muitų sąjunga tarp Rusijos, Baltarusijos 
ir Kazachstano kelia nerimą dėl naujų kliūčių prekybai su kaimynais. Ši sąjunga kelia tam 
tikrų šalių susidomėjimą, tačiau kitos lieka ištikimos izoliacionizmo politikai.
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Klimato kaita turi rimtų pasekmių, nes gyventojų, susitelkusių nedideliame gyvenamajame 
plote, skaičius nuolat auga. Ištirpo 40 % ledynų, medvilnės monokultūra, paremta pasenusia 
drėkinimo sistema, išvaisto nemažą turimo vandens atsargų dalį. Aralo jūros džiūvimas ir 
dykumėjimas dėl daugybės upių vagų nukreipimo drėkinimui turi įtakos šimtams tūkstančių 
žmonių. Radioaktyvios ir cheminės atliekos iš buvusių sovietinių įrenginių Ferganos slėnyje 
yra paliktos netoli upių ir gyventojų. Pramonės atliekų nutekinimas į Kaspijos jūrą ir dujų bei 
naftos eksploatavimas atviroje jūroje menkai laikantis aplinkosaugos standartų yra laukinės 
gyvūnijos ir žuvų išteklių naikinimo priežastis. 

Todėl ES turėtų siekti tarpininko ar pagalbininko vaidmens. ES šiuo požiūriu turi neutralumo 
privalumų, kurių neturi didieji kaimynai, turi patirties savo pačios integracijos srityje ir 
techninės kompetencijos. Galima mokytis iš jos regioninių programų įgyvendinimo (BOMCA 
– sienų valdymo, CADAP – kovos su narkotikais veiksmų planas, ES vandentvarkos 
iniciatyva, teisinės valstybės iniciatyva ir t. t.). 

Be bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, dalyvaujančiomis Centrinėje Azijoje (būtina 
pažymėti, žymiai efektyvesnio ir reikšmingesnio nei kitur pasaulyje) ir kitais pagrindiniais 
pagalbos teikėjais, ES turėtų stiprinti bendradarbiavimą su didžiaisiais regiono kaimynais, 
žinoma, Rusija, bet taip pat Kinija, Indija ir Pakistanu.

Mes taip pat siūlome sukurti regioninį tarpparlamentinį forumą, kurį per Europos Parlamentą 
ES galėtų pasiūlyti penkių regiono šalių parlamentams. Taip Europos parlamentarai galėtų 
pasidalinti savo patirtimi su į vieną vietą susirinkusiais kolegomis ir dar labiau juos paskatinti 
plėtoti ryšius, kurie dabar beveik neegzistuoja. 


