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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie postępów w realizacji strategii UE wobec Azji Środkowej
(2011/2008(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 21,

– uwzględniając umowy o partnerstwie i współpracy zawarte między UE a Uzbekistanem, 
Republiką Kirgiską, Kazachstanem i Tadżykistanem, umowę przejściową w sprawie 
handlu i kwestii związanych z handlem zawartą między Wspólnotami Europejskimi
a Turkmenistanem oraz podpisaną w dniu 25 maja 1998 r., lecz nadal nieratyfikowaną 
umowę o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem, 

– uwzględniając strategię UE dotyczącą nowego partnerstwa z Azją Środkową, przyjętą 
przez Radę Europejską w dniach 21-22 czerwca 2007 r.1, oraz wspólne sprawozdania
z postępów sporządzone przez Komisję i Radę z dnia 24 czerwca 2008 r.2 i 28 czerwca 
2010 r.3,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje na temat Azji Środkowej, w szczególności 
rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE wobec Azji Środkowej4, z dnia 
6 maja5 i 8 lipca 2010 r.6 w sprawie sytuacji w Kirgistanie, z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie wzmocnienia OBWE – roli UE7, rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. 
zatytułowaną „W kierunku nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020”8, z dnia 
16 grudnia 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na 
świecie za rok 2009 oraz polityki UE w tym zakresie9, a także rezolucję z dnia 7 lipca 
2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji10, 

– uwzględniając zainicjowaną w 2003 r. europejską inicjatywę na rzecz demokracji i praw 
człowieka mającą na celu upowszechnianie praw człowieka oraz wspieranie reform 
systemów karnych, demokracji, dobrego sprawowania rządów, wolności mediów, 
praworządności, struktur bezpieczeństwa (policji, sił zbrojnych) i zapobiegania 
konfliktom, a także uwzględniając późniejszy europejski instrument na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka na świecie (rozporządzenie (WE) nr 1889/2006)11,

– uwzględniając odbywające się od 2007 r. dwa razy w roku spotkania przedstawicieli UE
i krajów Azji Środkowej na szczeblu ministerialnym oraz konferencje ministerialne UE
i krajów Azji Środkowej poświęcone kwestiom bezpieczeństwa, które odbyły się

                                               
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 Dz.U. C 184E/2009, s. 49.
5 Dz.U. C 81E/2011, s. 80.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0283.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0399.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0441.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0489.
10 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0334.
11 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 1.
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w 2008 r. i 2009 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Rozwoju
i Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że zrównoważony rozwój kraju jest możliwy jedynie przy 
zagwarantowaniu demokratycznych instytucji, praworządności, podstawowych wolności
i silnej pozycji społeczeństwa obywatelskiego;

B. mając na uwadze, że słabe wyniki krajów Azji Środkowej w zakresie sprawowania 
rządów i współpracy regionalnej są istotnymi przyczynami ich niekorzystnej sytuacji 
politycznej, społecznej i gospodarczej oraz niewielkich osiągnięć w zakresie współpracy 
na rzecz rozwoju;

C. mając na uwadze, że brak wzajemnego zaufania wzmaga napięcia w kwestii wspólnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych, szkodzi współpracy regionalnej i zwiększa 
ryzyko konfrontacji; mając jednak na uwadze, że problem dostępności wody wynika 
raczej ze złego gospodarowania zasobami wodnymi i z ich marnotrawienia, a nie z ich 
niedoboru;

Zaangażowanie UE 

1. uważa, że stopień i charakter zaangażowania UE należy zróżnicować i uzależnić od 
wymiernego postępu w zakresie praw człowieka, dobrego sprawowania rządów, 
zrównoważonego rozwoju, praworządności i walki z korupcją, przy zastosowaniu zasad 
podobnych do tych obowiązujących w przypadku unijnej polityki sąsiedztwa;

2. dostrzega znaczenie stałych działań specjalnego przedstawiciela UE na rzecz zapewnienia 
wysokiego poziomu dialogu politycznego z krajami Azji Środkowej; apeluje, aby dialog 
polityczny opierał się na ocenie tego, czy kraje Azji Środkowej wywiązują się ze 
zobowiązań wynikających z ich członkostwa w OBWE;

3. wyraża zadowolenie z faktu, że z wszystkimi pięcioma państwami prowadzone są 
regularne rozmowy na temat praw człowieka, chociaż ogólny postęp na miejscu jest 
niewielki, a w niektórych przypadkach można zaobserwować nawet pogorszenie sytuacji; 
uważa, że dialogu tego nie należy wykorzystywać jako pretekstu do wykluczania kwestii 
związanych z prawami człowieka z innych obszarów współpracy lub do niepodejmowania 
dalszych działań; apeluje o to, by w przygotowywanie tych rozmów systematycznie 
angażowano organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz 
by wyniki tego dialogu były podawane do wiadomości publicznej, co umożliwiłoby 
dokonanie oceny jego skuteczności i zaangażowania poszczególnych stron;

4. popiera otwarcie pełnoprawnych przedstawicielstw UE we wszystkich pięciu krajach Azji 
Środkowej, co stwarza okazję do zwiększenia obecności UE i poprawy widoczności jej 
działalności w tym regionie, do zacieśnienia długofalowej współpracy, zaangażowania na 
rzecz wszystkich grup społecznych oraz wspierania postępu na drodze do lepszego 
zrozumienia, praworządności i przestrzegania praw człowieka;
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5. ubolewa nad trudnościami, jakie UE napotyka w kwestii współpracy z niezależnymi 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na rzecz praw człowieka
i dobrego sprawowania rządów z uwagi na ciągłe nękanie organizacji pozarządowych
w regionie; apeluje o wspieranie faktycznie niezależnych organizacji pozarządowych, aby 
pomóc im skutecznie przyczynić się do rozwoju i umocnienia społeczeństwa 
obywatelskiego;

6. popiera regularne organizowanie regionalnych szczytów z udziałem przedstawicieli UE
i państw Azji Środkowej i wzywa do ustanowienia forum parlamentarnego UE-Azja 
Środkowa, które mogłoby dokonywać oceny treści omawianych podczas tych szczytów
i wnosić w nie własny wkład; podkreśla znaczenie regularnej dwustronnej współpracy 
parlamentarnej, w ramach istniejących komisji współpracy parlamentarnej, oraz posiedzeń 
międzyparlamentarnych z udziałem przedstawicieli państw Azji Środkowej;

Bezpieczeństwo osób, dobre sprawowanie rządów, prawa człowieka i demokratyzacja

7. pomimo pewnych pozytywnych wydarzeń w regionie (np. zniesienie kary śmierci
w Uzbekistanie, szereg reform procedur konstytucyjnych i sądowych) ubolewa, że ogólna 
sytuacja w zakresie praw człowieka i praworządności jest nadal niepokojąca;

8. apeluje o wzmocnienie dialogu w obszarze praw człowieka, aby stał się on skuteczniejszy
i ukierunkowany w większym stopniu na wyniki; wzywa Radę i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), aby przedstawiły wskaźniki obrazujące postęp osiągnięty 
przez państwa regionu w dziedzinie praw człowieka i praworządności oraz skuteczność 
działań UE i jej projektów wsparcia służących realizacji tego celu;

9. jest zaniepokojony stałym stosowaniem tortur i poważnym ograniczaniem działalności 
mediów, wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się; apeluje do przedstawicieli UE,
w tym do wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji, by publicznie 
wypowiadali się na temat więźniów politycznych, uwięzionych działaczy na rzecz praw 
człowieka i dziennikarzy oraz by wzywali do ich niezwłocznego uwolnienia;

10. uważa, że inicjatywa na rzecz praworządności stanowi jeden z głównych elementów 
współpracy z krajami Azji Środkowej i popiera wzorcowe współdziałanie UE i jej państw 
członkowskich przy realizacji projektów wsparcia; oczekuje, że w ramach 
przedsięwzięcia „platforma na rzecz praworządności” zostaną jasno określone cele
i zostanie dokonana ocena jego realizacji i wyników, a jednocześnie będzie się unikać 
umacniania w jakikolwiek sposób represyjnych elementów sił bezpieczeństwa;

Energia, woda i środowisko

11. uważa, że sprawą najwyższej wagi jest dopilnowanie, aby przedsięwzięcia w zakresie 
współpracy energetycznej obejmowały umowy dotyczące dostaw długoterminowych 
oparte na zasadach Inicjatywy Przejrzystości w Branżach Wydobywczych;

12. jest zdania, że reforma sektora rolnego ma kluczowe znaczenie w szczególności dla 
zróżnicowania produkcji, zmniejszenia zależności od uprawy bawełny zamiast innych 
roślin oraz dla wprowadzenia zaawansowanych praktyk i technik w zakresie 
gospodarowania zasobami wodnymi i ich ochrony oraz nawadniania;
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13. podkreśla, że kwestie związane z gospodarką wodną w regionie pozostają jednym
z głównych źródeł napięć, które mogą prowadzić do konfliktów; w związku z tym apeluje 
do wszystkich krajów tego regionu o podpisanie i ratyfikowanie bez dalszej zwłoki 
konwencji z Espoo i konwencji z Aarhus oraz o zapewnienie większego udziału 
podmiotów lokalnych w procesie decyzyjnym;

14. podkreśla konieczność ustanowienia wiarygodnych, skutecznych i trwałych ram 
współpracy umożliwiających zarówno krajom położnym w dolnym, jak i górnym biegu 
rzek wspólne omawianie działań, jakie należy podjąć, by rozwiązać problemy związane
z gospodarką wodną w regionie, oraz wspólne podejmowanie decyzji w tej dziedzinie;

15. pozytywnie ocenia większe zaangażowanie europejskich banków rozwoju w tym regionie,
a w szczególności przedłużenie mandatu EBI w Azji Środkowej, który skupia się na 
kwestiach środowiska i gospodarki wodnej;

16. uważa, że doświadczenie Parlamentu w zarządzaniu transgranicznymi zasobami 
wodnymi, jak również jego obecne zaangażowanie w dwustronną współpracę związaną ze 
zintegrowanymi krajowymi planami w zakresie gospodarki wodnej oraz w wielostronną 
współpracę w ramach regionalnego projektu w dziedzinie gospodarki wodnej
i Międzynarodowego Funduszu na rzecz Jeziora Aralskiego stwarzają Unii Europejskiej 
okazję do przejęcia roli mediatora mogącego ułatwiać wspólne korzystanie z zasobów 
wodnych przez kraje położne w dolnym i górnym biegu rzek (w tym również przez 
północny Afganistan), co jest zadaniem, którego nie chce lub nie jest w stanie zrealizować 
żaden inny podmiot międzynarodowy pomimo apeli zainteresowanych krajów;

Bezpieczeństwo/zarządzanie granicami

17. potwierdza swoje poparcie dla działań służących zacieśnieniu współpracy regionalnej, 
ponieważ stanowią one jedyną możliwość uporania się z licznymi transgranicznymi 
problemami tych krajów związanymi z bezpieczeństwem, zarządzaniem zasobami, 
kwestiami etnicznymi, ze środowiskiem i rozwojem;

18. odnotowuje przystąpienie Kazachstanu do unii celnej z Rosją i Białorusią i ma nadzieję, 
że w wyniku jej rozwoju do unii celnej przystąpią nienależące do niej obecnie państwa 
Azji Środkowej;

19. apeluje o rozszerzenie działań i programów z zakresu transportu, energii, handlu i rozwoju 
na współpracę transgraniczną z Afganistanem, zwłaszcza z jego regionami 
przygranicznymi;

Kazachstan

20. apeluje do wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji o dalsze wywieranie 
nacisku na władze Kazachstanu, by spełniły obietnice i doprowadziły do poprawy sytuacji
w kwestii organizacji wyborów i wolności mediów, co zapowiedziały przed objęciem 
przez Kazachstan przewodnictwa w OBWE w 2010 r., zgodnie z podstawowymi 
zobowiązaniami państw należących do OBWE oraz w oparciu o krajowy plan na rzecz 
praw człowieka przyjęty przez rząd Kazachstanu w 2009 r.;
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21. z zadowoleniem przyjmuje dążenie Kazachstanu do zacieśnienia i umocnienia stosunków
z UE i odnotowuje niedawne rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowej i bardziej 
szczegółowej umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem, podkreśla 
jednak, że współpracy gospodarczej musi towarzyszyć współpraca polityczna oraz że 
współpraca gospodarcza musi opierać się na politycznej woli wcielania w życie 
wspólnych wartości; w tym kontekście oczekuje wymiernych postępów w zakresie 
wolności mediów, wolności zrzeszania się i zgromadzeń, a także lepszej organizacji 
procesu wyborczego w ramach zbliżających się wyborów parlamentarnych w 2012 r.;

Kirgistan

22. gratuluje Kirgistanowi wysiłków na rzecz realizacji reform demokratycznych i przejścia 
na system rzeczywiście wielopartyjny; ma nadzieję, że podczas organizacji 
nadchodzących wyborów prezydenckich zaplanowanych na 2011 r. zostanie osiągnięty 
dalszy postęp; zwraca jednak uwagę, że aby stworzyć w pełni sprawny ustrój 
demokratyczny, należy podejmować nieustanne działania, i w związku z tym wzywa 
wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji do udzielenia Kirgistanowi wsparcia
w dziedzinie budowania instytucji, konsolidacji praktyk demokratycznych, walki
z korupcją i ścigania przestępczości zorganizowanej w kirgiskiej administracji;

23. z zadowoleniem przyjmuje decyzję kirgiskiego rządu o utworzeniu specjalnej komisji ds. 
wdrożenia i monitorowania zaleceń niezależnej międzynarodowej komisji śledczej 
zajmującej się wydarzeniami, które miały miejsce w południowym Kirgistanie w czerwcu 
2010 r., a także wzywa kirgiskie władze do podjęcia działań niezbędnych do rozładowania 
napięć na tle etnicznym i ustabilizowania sytuacji oraz apeluje o promowanie dialogu 
międzykulturowego, przestrzeganie praw mniejszości i zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji; apeluje do UE o opracowanie i wdrożenie wraz z kirgiskimi władzami
i organizacjami pozarządowymi unijnych programów wsparcia mających na celu 
zapobieganie konfliktom, pojednanie i zwalczanie bezkarności;

Tadżykistan

24. jest zaniepokojony nieskutecznością pomocy UE na rzecz rozwoju udzielanej 
Tadżykistanowi, wynikającą z wysokiego stopnia korupcji w tym kraju, oraz groźbą 
rozdrobnienia regionalnego, do którego mogą doprowadzić skrajne warunki gospodarcze
i społeczne; apeluje zatem o przyjęcie innego podejścia opartego na bezpieczeństwie 
obywateli i realizowanie go za pośrednictwem alternatywnych kanałów pomocy;

25. wzywa UE, aby odwołując się do analiz wykonalności, ekspertyz technicznych, a w razie 
konieczności odpowiednich pożyczek EBI, wspierała i ułatwiała rozwój mniejszych 
elektrowni wodnych rozmieszczanych wzdłuż rzek oraz rozwój alternatywnej energii ze 
źródeł odnawialnych;

Turkmenistan

26. odnotowuje ustawy przyjęte w dziedzinie polityki, gospodarki, spraw społecznych
i oświaty oraz oczekuje, że za słowami pójdą czyny; apeluje w związku z tym do Rady
i wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji o zachęcanie władz 
Turkmenistanu do wdrożenia nowego ustawodawstwa w całości oraz do kontynuowania 
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procesu współpracy z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi;

27. ubolewa jednak, że nie został spełniony żaden z warunków określonych przez Parlament 
Europejski w lutym 2008 r. i niezbędnych do zawarcia umowy przejściowej,
w szczególności zapewnienie Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża 
swobodnego i nieskrępowanego dostępu, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych
i więźniów sumienia, zniesienie wszelkich administracyjnych utrudnień w podróżowaniu 
oraz umożliwienie organizacjom pozarządowym prowadzenia działalności na terenie 
kraju;

Uzbekistan

28. odnotowuje wnioski Rady z października 2010 r., które oznaczały zniesienie wszelkich 
sankcji wobec Uzbekistanu i potwierdziły chęć zacieśnienia przez UE stosunków z tym 
państwem we wszystkich dziedzinach; przypomina, że stopień zaangażowania zależy od 
postępów, jakie Uzbekistan poczyni w zakresie praw człowieka, demokratyzacji
i praworządności, a także oczekuje, że ESDZ i Rada opracują politykę określającą 
kluczowe, warunkowe i spójne zaangażowanie UE w kontakty z Uzbekistanem;

29. ubolewa nad niedawną decyzją władz Uzbekistanu o zamknięciu biura organizacji Human 
Rights Watch w Taszkiencie i apeluje do nich o umożliwienie krajowym
i międzynarodowym organizacjom pozarządowym nieskrępowanego dostępu i możliwości 
prowadzenia działalności w całym kraju;

*

* *

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Azja Środkowa ma dla Europy dobrze znane, lecz często niedoceniane znaczenie strategiczne.
Opracowanie w roku 2007 unijnej strategii na rzecz tego regionu świadczy o poczuciu 
świadomości i woli stworzenia ogólnego ustrukturyzowanego podejścia.

W ciągu czterech lat realizacji strategii wiele osiągnięto. UE uruchomiła ważne inicjatywy
i programy, żeby wesprzeć priorytety określone w początkowym dokumencie: właściwe 
zarządzanie, praworządność, prawa człowieka i demokratyzacja; edukacja i szkolenia, rozwój 
gospodarczy, handel i inwestycje; transport i energia; zrównoważenie środowiskowe
i gospodarka wodna; walka z zagrożeniami i wspólne wyzwania; dialog międzykulturowy.

UE zacieśniła i lepiej zorganizowała stosunki z pięcioma krajami, a spotkania przedstawicieli 
wysokiego szczebla z Europy i Azji Środkowej stały się częste i regularne. UE ustanowiła 
zwyczaj prowadzenia regularnych dwustronnych rozmów w sprawie praw człowieka oraz 
krajowych strategii na rzecz wody. Państwa członkowskie odgrywają bezpośrednią rolę
w realizacji strategii UE, banki europejskie (EBI, EBOR) obejmują już swoim zasięgiem ten 
region, a niedawno stworzono instrument służący ułatwianiu inwestycji w Azji Środkowej.

Od roku 2007 na świecie nastąpiły jednakże duże zmiany. W kontekście światowego kryzysu 
gospodarczego i społecznego w krajach arabskich kolejno wybuchają rewolucje. Koalicja 
międzynarodowa zaczyna wycofywać się z Afganistanu, nie wiedząc, jaki będzie wynik 
wojny po dziesięciu latach zaangażowania militarnego. Na mocy traktatu z Lizbony Unia 
Europejska wyposażyła się w instrumenty spójnej polityki zewnętrznej, a także w służbę 
działań zewnętrznych zapewniającą jej wdrożenie. W Azji Środkowej miały miejsce ważne 
wydarzenia, często tragiczne, jak konflikty etniczne w Osz w czerwcu 2010 r., i w tym 
regionie nastąpił nowy podział geostrategiczny. Wszystko to skłania nas do zastanowienia się 
nad naszą polityką wobec Azji Środkowej, do przeanalizowania tego, co zostało osiągnięte 
oraz do zasugerowania nowego podejścia, żeby dostosować działania do specyfiki regionu 
stojącego wobec wielu zagrożeń, które mogą mieć wpływ na Europę.

Pomimo niewątpliwych osiągnięć ograniczenia europejskiej strategii wobec Azji Środkowej 
są dzisiaj oczywiste. Unii nie udaje się pogodzić różnorodnych celów, wartości i interesów
w skutecznych, dostosowanych do lokalnych realiów programach.

Skutki tych przedsięwzięć są trudne do zmierzenia, a Unii brak widoczności w Azji 
Środkowej. Posiada ona jedynie 3 przedstawicielstwa i ma trudności z otwarciem kolejnych
w dwóch innych krajach. W ten sposób brak jest również personelu na miejscu, a jej projekty 
najczęściej są realizowane przez inne organizacje międzynarodowe. 

Skromne środki finansowe1, jakie Unia przeznacza dla Azji Środkowej, świadczą
o niewystarczającym zainteresowaniu okazywanym temu regionowi, ale także o ograniczonej 
zdolności absorpcyjnej krajów docelowych. Jedna trzecia pomocy jest przeznaczona na 
wspieranie współpracy regionalnej, lecz z powodu napięć między krajami występują 

                                               
1  W ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju przyznano 321 mln€ na realizację 
strategii w latach 2011-2013, a zatem 20 mln € rocznie na dany kraj. 
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trudności z realizacją tego zasadniczego aspektu programu. W związku z tym istnieje ryzyko, 
że kwoty te mogą zostać przeznaczone na projekty dwustronne, a nawet dla innych regionów 
świata. 

We wspólnym sprawozdaniu oceniającym Rady i Komisji z 2010 r. mówi się o konieczności 
ulepszeń, ale wciąż nie określa się konkretnych działań do podjęcia. 

Naszym zdaniem UE musi dokonać ponownej dogłębnej oceny strategii i zwiększyć swoje 
zaangażowanie, koncentrując się na celach i działaniach, które w największym stopniu mogą 
przyczynić się do podjęcia najpilniejszych wyzwań: prawa człowieka i praworządność; woda
i energia; bezpieczeństwo regionalne. 

Zdaniem sprawozdawczyni filarami nowego podejścia UE do tego regionu muszą być 
bezpieczeństwo ludzi i prawdziwa współpraca regionalna. 

UE musi dokonać w stosunku do Azji Środkowej takich samych dogłębnych zmian, jakich 
dokonała w stosunku do bezpośrednich sąsiadów. Troska o etykę w jednej części świata,
a brak reakcji na pogwałcenie wyznawanych przez UE wartości gdzie indziej to ryzyko utraty 
przez nią wiarygodności. Wszystkie europejskie działania czy inicjatywy muszą mieć jako 
wątek przewodni wspieranie praw człowieka i praworządności.

W Azji Środkowej rządy nadal zapewniają stabilność reżimów władzy jednostki metodami 
represyjnymi, nie prezentując jednocześnie perspektyw długoterminowego bezpieczeństwa 
dla społeczeństw. UE i jej zachodni partnerzy przez długi czas mieli tendencję do uważania 
tej stabilności samej w sobie za cenną i świadomie ignorowali jej nietrwały charakter i koszt 
dla ludzi. 

Unia nie może dłużej kroczyć tą drogą. Stabilność oparta na represji jest krótkoterminowa. 
Szybkość rozprzestrzeniania się konfliktów etnicznych w ubiegłym roku pokazuje, że wybuch 
może nastąpić w jakimkolwiek kraju w tym regionie w każdym momencie. UE musi być
w stanie zareagować na próżnię polityczną, jaka może powstać po zmianach w wyniku 
konfliktów etnicznych i regionalnych. 

Pilnie należy zmienić postępowanie polegające na popieraniu stabilności istniejących 
reżimów w imię różnorodnych interesów, takich jak odległa ewentualność zróżnicowania 
naszych źródeł zaopatrzenia w gaz czy też zakładanie baz wojskowych, żeby zaopatrywać siły 
europejskie w Afganistanie. Finansowe wsparcie UE dla parlamentu w Uzbekistanie, który 
nie jest demokratycznie wybraną instytucją, czy przyznanie fundacji dobroczynnej 
kontrolowanej przez rząd tego kraju pomocy przeznaczonej dla organizacji pozarządowych to
z pewnością tylko niektóre, ale symptomatyczne przykłady. Tego rodzaju przymykanie oczu 
nie może dłużej mieć miejsca. 

Nie jest naszym zamiarem sugerowanie rezygnacji UE z jej zobowiązań. Wprost przeciwnie, 
najwyższy czas zaangażować się do działania w Azji Środkowej, ale w oparciu o nowe 
metody. 

Bezpieczeństwo ludzi
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Musimy wytłumaczyć naszym partnerom, czym różni się nasze pojmowanie bezpieczeństwa
i stabilności od ich rozumienia tych kwestii. UE ma obowiązek zachować krytycyzm wobec 
rządów, które naruszają podstawowe prawa swoich obywateli w imię bezpieczeństwa 
narodowego, wyjaśniając im, że właśnie takie działania prowadzą do ekstremizmu
i radykalizacji. Warunkowanie musi znaleźć się w centrum naszej polityki, a my musimy 
stosować zasadę „różnicowania” i „więcej za więcej”. 

Pojęcie bezpieczeństwa ludzi może dostarczyć UE zarazem solidnych ram konceptualnych, 
jak i większej legitymacji i skuteczności w jej działaniach politycznych. Ich ideą przewodnią 
musi być wspieranie bezpieczeństwa przez zaspokajanie konkretnych codziennych potrzeb 
ludności. Należy położyć większy nacisk na projekty realizowane wspólnie z lokalnymi 
osobami odpowiedzialnymi i społeczeństwem obywatelskim, przynajmniej tam, gdzie 
spełnione są podstawowe warunki dla tych działań.

Współpraca UE z każdym z tych krajów wymaga zróżnicowanego dwustronnego podejścia, 
dostosowanego do wniosków i potrzeb poszczególnych krajów: kraje bogate w węglowodory, 
Kazachstan i Turkmenistan, potrzebują bardziej wsparcia technicznego dla właściwej 
realizacji reform niż pomocy na rzecz rozwoju. Natomiast Kirgistan i Tadżykistan, kraje 
bardzo ubogie i niestabilne, oczywiście potrzebują bezpośredniej pomocy finansowej, pod 
warunkiem możliwości przejrzystego kontrolowania jej wykorzystania, ale bardziej 
potrzebują pomocy ukierunkowanej na środowiska wiejskie, szkolnictwo podstawowe
i średnie, reformę i umocnienie wymiaru sprawiedliwości. 

Wiele zależy oczywiście od stopnia otwarcia danego kraju. W razie potrzeby UE mogłaby 
dostosowywać swoje podejście, ale zawsze opierać działania na celach, jakimi są 
bezpieczeństwo ludzi i zrównoważony rozwój. 

Wiele obecnych działań UE można włączyć do tych nowych ram, zwłaszcza pomoc 
humanitarną i pomoc na rzecz rozwoju, a także udział UE w misji policyjnej OBWE w Osz –
oceniwszy krytycznie jej rzeczywistą skuteczność w stosunku do potrzeb ludności – oraz 
programy skierowane do sił porządkowych i wymiaru sprawiedliwości. 

Współpraca regionalna

Nacisk, jaki UE kładzie na wspieranie podejścia regionalnego, jest całkowicie uzasadniony. 
Niezbędna współpraca między pięcioma krajami regionu nie funkcjonuje z powodu 
wzajemnej nieufności i częstego braku porozumienia. Kwestie bezpieczeństwa, rozwoju
i ochrony środowiska wymagają ścisłej współpracy UE z każdym z tych krajów, ale nie 
będzie można ich rozwiązać, jeżeli one same nie będą przejawiać woli współpracy między 
sobą. 

Istnieje wiele czynników destabilizacji: zorganizowana przestępczość, handel narkotykami, 
materiałami radioaktywnymi czy ludźmi, terroryzm, klęski żywiołowe i katastrofy 
środowiskowe, niepewny wynik wojny w Afganistanie. Przenikanie uzbrojonych grup
z Afganistanu nie zakończy się szybko, biorąc pod uwagę nieszczelność granic. Napięta jest 
sytuacja wewnątrz regionu między krajami położonymi w górnym i dolnym biegu rzek



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

PL

z powodu podziału i kontroli zasobów wodnych. Jako środka nacisku używa się często 
również zamykania granic czy zawieszania handlu. Niektóre granice są kwestionowane
i coraz częściej zdarzają się potyczki między poszczególnymi społecznościami. W krajach 
najuboższych do kryzysów gospodarczych i żywnościowych dołączają się napięcia regionalne 
lub etniczne i brak poczucia bezpieczeństwa spowodowany powszechną korupcją
i nieobecnością praworządności.

Ponadto stwierdza się powstawanie nowych przeszkód o charakterze ekonomicznym: unia 
celna między Rosją, Białorusią i Kazachstanem stwarza obawę nowych barier w handlu
z sąsiadami. Powoduje zainteresowanie niektórych krajów, podczas gdy inne pozostają 
wierne polityce izolacjonizmu.

Zmiany klimatu mają poważne skutki, tym bardziej że liczba ludności, skupionej na 
niewielkiej części terytorium nadającej się do zamieszkania, stale rośnie. Zniknęło 40% 
lodowców, a monokultura bawełny, opierająca się na przestarzałym systemie nawadniania, 
marnuje znaczną część dostępnej wody. Zniknięcie Jeziora Aralskiego i pustynnienie 
spowodowane masowym zawracaniem rzek wykorzystywanych do nawadniania ma wpływ na 
życie setek tysięcy osób. Odpady radioaktywne i chemiczne z dawnych zakładów radzieckich
w dolinie Fergany są porzucone w pobliżu rzek i ludności. Odprowadzanie ścieków 
przemysłowych i eksploatacja gazu i ropy naftowej off-shore, w niewielkim stopniu 
przestrzegająca norm środowiskowych, są odpowiedzialne za niszczenie dzikiej fauny
i zasobów rybnych w Morzu Kaspijskim. 

UE musi więc pośredniczyć lub ułatwiać. Ma w tym celu atuty takie jak neutralność, której 
nie mają wielcy sąsiedzi, doświadczenie nabyte przy własnej integracji oraz kompetencje 
techniczne. Może wyciągnąć wnioski z realizacji swoich programów regionalnych (BOMCA 
– kontrola graniczna, CADAP – walka z handlem narkotykami, europejskiej inicjatywy na 
rzecz wody, inicjatywa na rzecz praworządności itd.). 

Poza współpracą z tymi państwami członkowskimi, które są zaangażowane w Azji Środkowej 
(bardziej skuteczną i znaczącą niż gdzie indziej na świecie, co należy podkreślić), i innymi 
dużymi donatorami UE powinna zacieśnić także współpracę z dużymi krajami sąsiedzkimi 
tego regionu, z pewnością z Rosją, ale również z Chinami, Indiami i Pakistanem.

Proponujemy też utworzenie regionalnego forum międzyparlamentarnego, które UE mogłaby 
za pośrednictwem PE zaproponować parlamentom pięciu krajów. W ten sposób posłowie 
europejscy mogliby dzielić się doświadczeniami ze swoimi odpowiednikami, a nawet 
zachęcać ich do nawiązywania wzajemnych kontaktów, obecnie prawie nieistniejących. 


