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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES Vidusāzijas stratēģijas īstenošanas gaitu
(2011/2008(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 21. pantu,

– ņemot vērā Partnerības un sadarbības nolīgumus (PSN), kas noslēgti starp ES un 
Uzbekistānu, Kirgizstānas Republiku, Kazahstānu un Tadžikistānu, Pagaidu nolīgumu par 
tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienām un 
Turkmenistānu un 1998. gada 25. maijā parakstīto PSN starp ES un Turkmenistānu, kurš 
vēl nav ratificēts, 

– ņemot vērā Eiropadomes 2007. gada 21.–22. jūnija sanāksmē pieņemto ES Stratēģiju 
jaunai partnerībai ar Vidusāziju1 un Komisijas un Padomes 2008. gada 24. jūnija2 un 
2010. gada 28. jūnija3 kopīgo progresa ziņojumu,

– ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Vidusāziju, jo īpaši 2008. gada 20. februāra 
rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju4, 2010. gada 6. maija5 un 2010. gada 
8. jūlija6 rezolūciju par stāvokli Kirgizstānā, 2010. gada 11. novembra rezolūciju par 
EDSO pilnveidošanu — ES loma7, 2010. gada 25. novembra rezolūciju par topošo jauno 
Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–2020. gadam8, 2010. gada 16. decembra rezolūciju 
par 2009. gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku 
cilvēktiesību jomā9 un 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku demokratizācijas 
atbalstam10, 

– ņemot vērā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību iniciatīvu, ko sāka 2003. gadā ar mērķi 
sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un atbalstīt sodu reformu, demokrātiju, labu pārvaldību, 
plašsaziņas līdzekļu brīvību, tiesiskumu, drošības struktūras (policija/bruņotie spēki) un 
konfliktu novēršanu, un turpmāko Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu 
(Regula (EK) Nr. 1889/2006)11,

– ņemot vērā ES un Vidusāzijas ministru divgadu sanāksmes, kas tiek rīkotas kopš 
2007. gada, un 2008. un 2009. gadā notikušo ES un Vidusāzijas ministru konferenci par 
drošības jautājumiem,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,
                                               
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 OV C 184 E, 6.8.2009., 49. lpp.
5 OV C 81 E, 15.3.2011., 80. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0283.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0399.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0441.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0489.
10 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0334.
11 OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
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– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā jebkuras valsts ilgtspējīga attīstība ir iespējama tikai tad, ja ir nodrošinātas 
demokrātiskas iestādes, tiesiskums un pamatbrīvības, kā arī spēcīga pilsoniskā sabiedrība;

B. tā kā Vidusāzijas valstu vājie pārvaldības un reģionālās sadarbības rezultāti ir būtisks 
iemesls, kāpēc to politiskā, sociālā un ekonomiskā situācija ir drūma un attīstības 
sadarbības sasniegumi ir ierobežoti;

C. tā kā savstarpējas uzticības trūkums saasina spriedzi dabas resursu sadalē, mazina 
reģionālo sadarbību un palielina konfrontācijas riskus; tā kā ūdens pieejamības problēmu 
cēlonis drīzāk ir ūdens resursu nepareiza apsaimniekošana un izšķiešana, nevis to 
kvantitatīvs deficīts,

ES apņemšanās 

1. uzskata, ka ES iesaistīšanās līmenim un raksturam ir jābūt dažādotam un balstītam uz 
nosacījumiem atkarībā no izmērāma progresa cilvēktiesību, labas pārvaldības, ilgtspējīgas 
attīstības, tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jomā, ievērojot pamatnostādnes, kas 
līdzīgas ES kaimiņattiecību politikas principiem;

2. atzīst nozīmi, kāda ir ES īpašā pārstāvja pastāvīgajam darbam šajā jomā, lai nodrošinātu 
augsta līmeņa politisku dialogu ar Vidusāzijas valstīm; aicina, lai politiskā dialoga pamatā 
būtu novērtējums par to, kā Vidusāzijas valstis ievēro savas saistības, esot EDSO 
dalībvalstu statusā;

3. atzinīgi vērtē regulāru cilvēktiesību dialogu rīkošanu ar visām piecām valstīm, kaut arī uz 
vietas panāktais progress ir nepietiekams un dažos gadījumos ir vērojama pasliktināšanās; 
uzskata, ka cilvēktiesību dialoga pastāvēšanu nedrīkst izmantot kā attaisnojumu, lai 
nerisinātu citās sadarbības jomās izvirzītos ar cilvēktiesībām saistītos jautājumus vai 
neveiktu turpmākas darbības; aicina nodrošināt NVO un pilsoniskās sabiedrības 
dalībnieku sistemātisku līdzdalību šo dialogu sagatavošanā un publiskot dialogu 
rezultātus, lai varētu novērtēt to efektivitāti un pušu saistības;

4. atbalsta pilntiesīgu ES delegāciju atklāšanu visās Vidusāzijas valstīs, lai palielinātu ES 
klātbūtni un pamanāmību reģionā un ilgtermiņa sadarbību ar visiem sabiedrības slāņiem 
un sekmētu progresu ceļā uz labāku izpratni, tiesiskuma veidošanos un cilvēktiesību 
ievērošanu;

5. pauž nožēlu par ES grūtībām iesaistīt neatkarīgo pilsonisko sabiedrību cilvēktiesību un 
labas pārvaldības jomā sakarā ar NVO darbības pastāvīgu traucēšanu šajā reģionā; aicina 
atbalstīt faktiski neatkarīgas NVO, lai palīdzētu tām efektīvi piedalīties pilsoniskās 
sabiedrības attīstīšanā un nostiprināšanā;

6. atbalsta reģionālu ES un Vidusāzijas augstākā līmeņa sanāksmju regulāru rīkošanu un 
aicina izveidot ES un Vidusāzijas parlamentāro forumu, lai novērtētu un papildinātu 
augstākā līmeņa sanāksmes sarunu saturu; uzsver nozīmi, kāda ir regulārai divpusējai 
parlamentu sadarbībai esošajās Parlamentārās sadarbības komitejās un 
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starpparlamentārajās sanāksmēs ar Vidusāzijas valstīm;

Cilvēku drošība, laba pārvaldība, cilvēktiesības un demokratizācija

7. pauž nožēlu, ka, lai arī reģionā ir notikušas pozitīvas pārmaiņas (nāvessoda atcelšana 
Uzbekistānā, atsevišķas konstitucionālās un tiesas procesa reformās u.c.), vispārējā 
situācija cilvēktiesību un tiesiskuma jomā joprojām ir satraucoša;

8. aicina nostiprināt cilvēktiesību dialogus, lai tie būtu efektīvāki un vairāk vērsti uz 
rezultātu; prasa Padomei un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) noteikt kritērijus 
reģiona valstu panāktajam progresam cilvēktiesību un tiesiskuma jomā un ES pasākumu 
un palīdzības projektu efektivitātei šā mērķa sasniegšanā;

9. pauž bažas par pastāvīgo spīdzināšanas izmantošanu un stingrajiem plašsaziņas līdzekļu 
un vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvības ierobežojumiem; mudina ES un tās augsto 
pārstāvi/ priekšsēdētāja vietnieci publiski runāt par politieslodzīto, apcietināto 
cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu gadījumiem un pieprasīt viņu tūlītēju atbrīvošanu;

10. uzskata tiesiskuma iniciatīvu par galveno elementu sadarbībā ar Vidusāzijas valstīm un 
atbalsta ES un tās dalībvalstu priekšzīmīgu sadarbību palīdzības projektu īstenošanā; 
vēlas, lai tiesiskuma platformas projekts ietvertu skaidrus mērķus un tā īstenošanas un 
rezultātu pārredzamu novērtējumu, vienlaikus izvairoties no drošības spēku represīvu 
elementu nostiprināšanas;

Enerģētika, ūdens un vide

11. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai enerģētikas sadarbības projekti ietvertu ilgtermiņa 
piegādes nolīgumus, nodrošinot Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvas principus;

12. uzskata, ka lauksaimniecības nozares reforma ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši attiecībā uz 
ražošanas dažādošanu, atkarības no kokvilnas un nevis citām kultūrām mazināšanu un 
ūdens apsaimniekošanas, ūdens uzglabāšanas un apūdeņošanas modernas prakses un 
tehnoloģiju ieviešanu;

13. uzsver, ka ūdens jautājumi reģionā joprojām ir viens no galvenajiem saspīlējumu un 
iespējamu konfliktu cēloņiem; tāpēc aicina visas reģiona valstis bez turpmākas kavēšanās 
parakstīt un ratificēt Espo un Orhūsas konvenciju un sekmēt vietējo dalībnieku līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā;

14. uzsver vajadzību izveidot ticamu un efektīvu pastāvīgu ietvaru, kurā upju lejteces un 
augšteces valstis var kopīgi apspriesties un lemt par veicamajiem pasākumiem, lai risinātu 
ūdens problēmas reģionā;

15. atzinīgi vērtē Eiropas attīstības banku plašo iesaistīšanos reģionā un jo īpaši EIB pilnvaru 
paplašināšanu, iekļaujot Vidusāziju un pievēršoties vides un ūdens jautājumiem;

16. uzskata, ka tās īpašā pieredze starptautisku ūdens resursu apsaimniekošanā un tās 
pašreizējā līdzdalība divpusējā sadarbībā attiecībā uz integrētiem valstu ūdens 
apsaimniekošanas plāniem un daudzpusējā sadarbībā reģionālajā ūdens pārvaldes projektā 
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un Starptautiskajā fondā Arāla jūrai rada iespēju ES parādīt sevi kā starpnieku un 
koordinatoru ūdens resursu sadalē starp upju lejteces un augšteces valstīm (tostarp 
Ziemeļafganistānu) — loma, ko neviens cits starptautisks dalībnieks nevēlas vai nespēj 
veikt, neraugoties uz attiecīgo valstu pieprasījumiem;

Drošības/robežu pārvaldība

17. vēlreiz apstiprina savu atbalstu darbībām, kuru mērķis ir sekmēt reģionālo sadarbību, jo 
tikai tā ir iespējams risināt attiecīgo valstu daudzās pārrobežu drošības, resursu 
pārvaldības, etniskās, vides un attīstības problēmas;

18. atzīmē Kazahstānas pievienošanos muitas savienībai ar Krieviju un Baltkrieviju un pauž 
cerību, ka šī struktūra attīstīsies, iekļaujot Vidusāzijas valstis, kuras nav šajā savienībā;

19. aicina transporta, enerģētikas, tirdzniecības un attīstības darbībās un programmās iekļaut 
pārrobežu sadarbību ar Afganistānu, it īpaši ar tās pierobežas reģioniem;

Kazahstāna

20. aicina augsto pārstāvi/ priekšsēdētāja vietnieci turpināt izdarīt spiedienu uz Kazahstānas 
iestādēm, lai tās izpildītu vēlēšanu un plašsaziņas līdzekļu brīvības uzlabošanas solījumus, 
ko tās paziņoja, gatavojoties pārņemt EDSO vadību 2010. gadā, un kas ir saskaņā ar 
EDSO dalībvalstu pamatsaistībām un valsts cilvēktiesību plānu, ko Kazahstānas valdība 
pieņēma 2009. gadā;

21. atzinīgi vērtē Kazahstānas centienus izveidot ciešākas attiecības ar ES un atzīmē nesen 
uzsāktās sarunas par jaunu pastiprinātu ES un Kazahstānas PSN, taču uzver, ka sadarbībai 
ekonomikas jomā jāiet roku rokā ar sadarbību politikas jomā un tās pamatā jābūt politiskai 
gribai īstenot kopējas vērtības; šajā sakarībā cer uz manāmu progresu plašsaziņas līdzekļu, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības jomā, un labāku vēlēšanu procesa norisi gaidāmajās 
likumdevēja vēlēšanās 2012. gadā;

Kirgizstāna

22. pauž atzinību Kirgizstānai par tās centieniem veikt demokrātiskas reformas un pāriet uz 
faktisku daudzpartiju sistēmu; cer, ka tiks panākts papildu progress gaidāmo prezidenta 
vēlēšanu norisē, kas plānotas vēlāk šogad; tomēr norāda, ka ir nepieciešami ilgstoši 
centieni, lai attīstītu pilnībā darbojošos demokrātiju, un šajā sakarībā aicina augsto 
pārstāvi/ priekšsēdētāja vietnieci palīdzēt Kirgizstānas varas iestādēm iestāžu veidošanā, 
demokrātisko procesu nostiprināšanā un cīņā pret korupcijas un organizētas noziedzības 
izplatīšanos Kirgizstānas administrācijā;

23. atzinīgi vērtē Kirgizstānas valdības lēmumu izveidot īpašu komisiju, lai īstenotu un 
pārraudzītu Starptautiskās neatkarīgās komisijas (SNK) ieteikumus par 2010. gada jūnija 
notikumu Dienvidkirgizstānā izmeklēšanu, un aicina Kirgizstānas varas iestādes veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai kliedētu spriedzi etnisko grupu starpā un stabilizētu 
situāciju un lai veicinātu kultūras dialogu, minoritāšu tiesību ievērošanu un visa veida 
diskriminācijas izskaušanu; aicina ES kopīgi ar Kirgizstānas varas iestādēm un NVO 
izstrādāt un īstenot ES palīdzības programmas, kas vērstas uz konfliktu novēršanu, 
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samierināšanu un nesodāmības novēršanu;

Tadžikistāna

24. pauž bažas par ES attīstības palīdzības neefektivitāti valstī, ko izraisa augstais korupcijas 
līmenis un nenovēršamā reģionu sadrumstalotība, ko sekmē ārkārtīgi sliktie ekonomiskie 
un sociālie apstākļi; tāpēc prasa alternatīvu pieeju, kuras pamatā ir cilvēku drošība, 
izmantojot alternatīvus palīdzības ceļus;

25. aicina ES, izmantojot priekšizpētes, tehniskās zināšanās un, vajadzības gadījumā, 
atbilstīgus EIB aizdevumus, sekmēt un atbalstīt pie upēm izvietotu mazāku 
hidroelektrostaciju projektu un alternatīvu atjaunojamo energoresursu attīstīšanu;

Turkmenistāna

26. atzīmē politikas, ekonomikas, sociālajā un izglītības jomā pieņemtos tiesību aktus un cer, 
ka vārdiem sekos darbi; šajā sakarībā prasa Padomei un augstajai pārstāvei/ priekšsēdētāja 
vietniecei rosināt Turkmenistānas varas iestādes pilnībā īstenot jaunos tiesību aktus un 
turpināt starptautisko un reģionālo organizāciju iesaistes procesu;

27. tomēr pauž nožēlu, ka nav izpildīts neviens no nosacījumiem, ko Eiropas Parlaments 
izvirzīja 2008. gada februārī, lai veiktu turpmākas darbības attiecībā uz pagaidu nolīgumu, 
jo īpaši nodrošināt Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai brīvu un neierobežotu 
piekļuvi, atcelt visus valdības ieviestos šķēršļus ceļošanai un ļaut visām NVO brīvi 
darboties valstī;

Uzbekistāna

28. ņem vērā Padomes 2010. gada oktobra secinājumus, ar kuriem atcēla visas Uzbekistānai 
noteiktās sankcijas un apstiprināja ES vēlmi visaptveroši stiprināt attiecības ar šo valsti; 
atgādina, ka sadarbības līmenis ir atkarīgs no Uzbekistānas progresa cilvēktiesību, 
demokratizācijas un tiesiskuma jomā, un vēlas, lai EĀDD un Padome izstrādā politiku 
stingri izvērtētai, uz nosacījumiem balstītai un saskaņotai Eiropas sadarbībai ar 
Uzbekistānu;

29. pauž nožēlu par Uzbekistānas varas iestāžu neseno lēmumu slēgt organizācijas „Human 
Rights Watch” biroju Taškentā un tām pieprasa atļaut valsts un starptautisku NVO 
netraucētu piekļuvi un darbību visā valstī;

*

* *

30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Vidusāzijai attiecībā uz Eiropu ir labi zināma, taču nereti nepienācīgi novērtēta stratēģiskā 
nozīme. ES stratēģijas attiecībā uz šo reģionu izstrāde 2007. gadā iezīmēja jautājuma 
apzināšanos un vēlmi pēc vispārējas un strukturālas pieejas.

Četros īstenošanas gados daudz ir izdarīts. ES ir sekmējusi svarīgas iniciatīvas un 
programmas, lai atbalstītu savā sākotnējā dokumentā izklāstītās prioritātes: laba pārvalde, 
tiesiskums, cilvēktiesības un demokratizācija; izglītība un apmācība; ekonomiskā attīstība, 
tirdzniecība un investīcijas; transports un enerģētika; vides ilgtspējība un ūdens 
apsaimniekošana; kopīgu draudu un problēmu risināšana; starpkultūru dialogs.

ES ir stiprinājusi un labāk strukturējusi savas attiecības ar piecām valstīm; Eiropas un 
Vidusāzijas atbildīgo amatpersonu tikšanās ir kļuvušas biežas un regulāras. ES ir izveidojusi 
regulārus divpusējus dialogus par cilvēktiesībām un valstu politiku ūdens jomā. Savienības 
dalībvalstīm ir tieša loma ES stratēģijas īstenošanā, Eiropas bankas (EIB, ERAB) tagad aptver 
šo reģionu, un nesen ir izveidots „Ieguldījumu mehānisms Vidusāzijai”.

Taču kopš 2007. gada pasaulē ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Pasaules ekonomikas un 
sociālās krīzes apstākļos arābu valstīs secīgi norisinās revolūcijas. Starptautiskā koalīcija sāk 
pamest Afganistānu, nezinot, kāds būs kara iznākums pēc desmit militāras dalības gadiem. 
Eiropas Savienība ar Lisabonas līgumu ir ieguvusi saskanīgas ārpolitikas instrumentu un 
Ārējās darbības dienestu, lai nodrošinātu tā īstenošanu. Visbeidzot, Vidusāzijā norisinājās 
būtiski notikumi, kas nereti bija traģiski, piemēram, vardarbība etnisko grupu starpā Ošā 
2010. gada jūnijā, un reģionā ir izveidojies jauns ģeostratēģiskais līdzsvars. Tas mūs mudina 
pievērsties ES politikai attiecībā uz Vidusāziju, novērtēt paveikto un ieteikt jaunas pieejas, lai 
ES rīcību pielāgotu reģionam, kurš saskaras ar vairākiem draudiem, kas var ietekmēt Eiropu. 

Kaut arī ir panākts nenoliedzams progress, ES Vidusāzijas stratēģijas robežas pašlaik ir 
acīmredzamas. ES nav saskaņojusi dažādos mērķus, vērtības un intereses efektīvās 
programmās, kas pielāgotas vietējiem apstākļiem.

Ir grūti novērtēt šo projektu ietekmi, un ES trūkst pamanāmības Vidusāzijā. ES ir tikai trīs 
delegācijas, un tā saskaras ar grūtībām tās atvērt pārējās divās valstīs. Tāpēc ES trūkst 
darbinieku uz vietas, un tās projektus visbiežāk īsteno citas starptautiskas organizācijas. 

Pieticīgie finanšu līdzekļi1, ko ES atvēl Vidusāzijai, liecina par tās nepietiekamu ieinteresētību 
šajā reģionā un arī par saņēmējvalstu ierobežoto līdzekļu apguves spēju. Trešdaļa palīdzības 
tiek piešķirta reģionālās sadarbības veicināšanai, taču šo svarīgo komponentu ir grūti īstenot 
starpvalstu spriedzes dēļ. Tāpēc pastāv risks, ka šīs summas tiks pārvirzītas divpusējiem 
projektiem vai pat citiem pasaules reģioniem. 

Padomes un Komisijas 2010. gada kopīgajā novērtējuma ziņojumā minēts, ka ir vajadzīgi 
uzlabojumi, taču nav norādīti konkrēti veicamie pasākumi. 

                                               
1  Attīstības un sadarbības instruments (ASI) piešķīra 321 miljonus EUR stratēģijas īstenošanai 2011.–
2013. gadā jeb 20 miljonus EUR gadā katrai valstij. 



PR\875295LV.doc 9/11 PE469.951v02-00

LV

Mēs uzskatām, ka ES ir vēlreiz plaši jānovērtē sava stratēģija un jānostiprina sava 
iesaistīšanās, pievēršoties mērķiem un darbībām, kas, iespējams, visvairāk palīdzētu risināt 
visneatliekamākos jautājumus: cilvēktiesības un tiesiskums; ūdens un enerģētika; reģionālā 
drošība. 

Referente uzskata, ka ES jaunās pieejas reģionam pamatā jābūt cilvēku drošībai un īstai 
reģionālai sadarbībai. 

ES attiecībā uz Vidusāziju jāveic tāda pati būtiska pārskatīšana, ko tā veic attiecībā uz tās 
vistuvākajiem kaimiņreģioniem. Riskējot zaudēt savu uzticamību, ES nevajadzētu tikai 
bažīties par ētiku vienā pasaules daļā, bet nereaģēt uz tās vērtību pārkāpumiem citur. Visu ES 
pasākumu un iniciatīvu vadmotīvam ir jābūt cilvēktiesību un tiesiskuma veicināšanai.

Vidusāzijā valdības turpina nodrošināt personiskas varas režīmu stabilitāti, izmantojot 
represīvas metodes, taču neattīstot visas sabiedrības ilgtermiņa drošības perspektīvas. ES un 
tās Rietumu partneri ilgu laiku uzskatīja, ka šī stabilitāte pati par sevi ir svarīga, un izvēlējās 
neņemt vērā tās nedrošo raksturu un cilvēku upurus. 

ES nevar vairs tā turpināt. Šāda uz represijām balstīta stabilitāte ir tuvredzīga. Ņemot vērā to, 
cik strauji pagājušajā gadā izplatījās vardarbība etnisko grupu starpā, jebkurā reģiona valstī 
var pēkšņi uzliesmot vardarbība. ES jāspēj reaģēt uz politikas vakuumu, ko var radīt 
pārmaiņas etnisko un reģionālo konfliktu apstākļos. 

Nekavējoties jāpārtrauc darbības veids, kurā tiek atbalstīta pastāvošo režīmu stabilitāte 
atšķirīgu interešu vārdā, piemēram, neliela iespēja dažādot ES gāzes piegādi vai militāro bāžu 
ierīkošana, lai nodrošinātu ES karaspēku Afganistānā. ES finanšu palīdzība Uzbekistānas 
parlamentam, kas nav demokrātiski ievēlēta institūcija, vai NVO paredzētas ES palīdzības 
piešķiršana labdarības fondam, ko kontrolē šīs pašas valsts valdība, neapšaubāmi ir tikai daži, 
taču raksturīgi piemēri. Šāda iecietība nedrīkst turpināties. 

Mūsu nodoms nav ieteikt pārtraukt ES iesaistīšanos. Gluži pretēji — šobrīd ir īstais laiks 
rīkoties Vidusāzijā, taču ir jānosaka jauns veids, kā to darīt. 

Cilvēku drošība

ES saviem partneriem jāizskaidro, kā mūsu drošības un stabilitātes jēdziens atšķiras no viņu. 
ES jābūt kritiskai pret valdībām, kuras pārkāpj savu pilsoņu pamattiesības valsts drošības 
vārdā, un jāliek tām saprast, ka šādas darbības izraisa ekstrēmismu un radikālismu. Mūsu 
politikas centrā jāizvirza nosacījumi un jāpiemēro „diferenciācijas” un „lielāka atbalsta 
lielākām reformām” (more for more) princips. 

Cilvēku drošības jēdziens var ES sniegt stabilu konceptuālu sistēmu un palielināt ES politikas 
pasākumu leģitimitāti un piemērotību. Pamatdomai jābūt — sekmēt drošību, risinot konkrētas 
iedzīvotāju ikdienas vajadzības. Lielāks uzsvars jāliek uz kopprojektiem ar vietējiem 
pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību vismaz tiktāl, ciktāl pastāv pamatnosacījumi to darīt.
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ES sadarbībai ar katru valsti vajadzīga dažādota divpusēja pieeja, kas ir piemērota katras 
valsts prasībām un vajadzībām: valstīm, kurās ir lieli naftas resursi — Kazahstānai un 
Turkmenistānai — ir vairāk nepieciešama tehniskā palīdzība reformu īstenošanai, nevis 
attīstības palīdzība. Savukārt Kirgizstānai un Tadžikistānai, kuras ir ļoti nabadzīgas valstis, 
nenoliedzami vajadzīga tieša finansiāla palīdzība ar nosacījumu, ka tās izmantošanu var 
pārredzami kontrolēt, taču vēl vairāk vajadzīga mērķtiecīga palīdzība, kas pievērsta lauku 
kopienām, pamata un vidējai izglītībai, tieslietu nozares reformai un nostiprināšanai. 

Daudz, protams, ir atkarīgs no katras valsts atvērtības pakāpes. Ja nepieciešams, ES varētu 
pielāgot savu pieeju, taču joprojām balstīt savu rīcību uz cilvēku drošības un ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. 

Šajā jaunajā sistēmā var iekļaut vairākus ES pašreizējo pasākumu elementus, it īpaši humāno 
un attīstības palīdzību un ES atbalstu EDSO policijas misijai Ošā, kritiski novērtējot tā 
faktisko efektivitāti attiecībā uz mērķi risināt iedzīvotāju vajadzības, kā arī programmas, kas 
paredzētas tiesībaizsardzībai un tieslietu nozarei. 

Reģionālā sadarbība

ES stratēģijā liktais uzsvars uz reģionālās pieejas veicināšanu joprojām ir pilnībā pamatots. 
Nepieciešamā sadarbība piecu valstu starpā nenotiek savstarpējās neuzticības un daudzo 
nesaskaņu dēļ. Drošības, attīstības un vides aizsardzības jautājumos ir vajadzīga ES cieša 
sadarbība ar katru no piecām valstīm, taču tos nevarēs risināt bez attiecīgo valstu pašu gribas 
savstarpēji sadarboties. 

Destabilizācijas faktori ir vairāki: organizētā noziedzība, narkotisko vielu, radioaktīvo vielu 
un cilvēku tirdzniecība, terorisms un dabas un vides katastrofas, nezināmais iznākums karam 
Afganistānā. Afganistānas bruņoto grupējumu iefiltrēšanās nebeigsies drīz, ņemot vērā 
robežas nepilnības. Pastāv liela starpreģionu spriedze par ūdens resursu sadali un kontroli 
starp upju lejteces un augšteces valstīm. Nereti tiek slēgtas robežas un traucēta tirdzniecība, 
lai apspiestu kaimiņvalstis. Joprojām notiek strīdi par atsevišķām robežām, un arvien biežāk 
notiek dažādu kopienu sadursmes. Nabadzīgākajās valstīs ekonomikas un pārtikas krīze ir 
cieši saistīta ar reģionu un etnisko spriedzi un nedrošību, ko izraisa vietējā korupcija un 
tiesiskuma neesamība.

Turklāt tiek radīti jauni ekonomiskie šķēršļi: Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas muitas 
savienība rada bažas par jauniem traucējumiem tirdzniecībai ar kaimiņvalstīm. Tā ir atsevišķu 
valstu interešu objekts, taču citas valstis saglabā savu uzticību izolētības politikai.

Klimata pārmaiņām ir smagas sekas, jo īpaši ņemot vērā, ka pastāvīgi palielinās iedzīvotāju 
skaits nelielajā teritorijas apdzīvojamajā daļā. Ir izzuduši 40 % ledāju, un kokvilnas 
monokultūrai, kas balstīta uz novecojušu apūdeņošanas sistēmu, tiek izšķiesta ievērojama daļa 
pieejamo ūdens resursu. Arāla jūras izžūšana un pārtuksnešošanās, ko izraisījusi 
apūdeņošanas nolūkā veikta upju plaša novirzīšana, nelabvēlīgi ietekmē desmitiem tūkstošu 
cilvēku dzīvi. Veco Padomju Savienības iekārtu radioaktīvie un ķīmiskie atkritumi Fergānas 
ielejā ir izmesti upju un apdzīvotu vietu tuvumā. Rūpniecības atkritumu izmešana un gāzes un 
naftas ieguve jūrā, neievērojot vides normas, Kaspijas jūras teritorijā ir izraisījusi savvaļas 
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faunas un zvejas resursu izzušanu. 

ES ir jāvirzās uz starpnieka vai koordinatora lomu. ES šim mērķim ir neitralitātes 
priekšrocības, kādas nav lielajām kaimiņvalstīm, sava integrācijas pieredze un tehniskā 
kompetence. Tā var mācīties no savu reģionālo programmu īstenošanas (BOMCA — robežu 
pārvaldība, CADAP — narkotiku rīcības programma, ES ūdens iniciatīva, tiesiskuma 
iniciatīva u.c.). 

Papildus ES sadarbībai ar tās dalībvalstīm, kuras sadarbojas ar Vidusāziju, (jāuzsver, ka 
sadarbība ir efektīvāka un nozīmīgāka nekā citur pasaulē) un citiem lielajiem līdzekļu 
devējiem, ES arī jānostiprina sava sadarbība ar reģiona lielajām kaimiņvalstīm — protams, ar 
Krieviju, taču arī Ķīnu, Indiju un Pakistānu.

Mēs arī iesakām izveidot reģionālo parlamentu forumu, ko ES ar EP starpniecību varētu 
ierosināt attiecīgo piecu valstu parlamentiem. Tādējādi ievēlētie Eiropas pārstāvji varētu 
dalīties savā pieredzē ar kopā sanākušajiem kolēģiem un vēl jo vairāk viņus mudināt veidot 
savstarpējus sakarus, kas pašlaik tikpat kā nepastāv. 


