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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a situação da execução da estratégia da UE para a Ásia Central
(2011/2008(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 21.º, considerando 
o seguinte:

– Tendo em conta os Acordos de Parceria e Cooperação (APC) concluídos entre a UE, o 
Usbequistão, a República do Quirguizistão, o Cazaquistão e o Tajiquistão, o Acordo 
Provisório sobre Comércio e Matérias Conexas entre as Comunidades Europeias e o 
Turquemenistão, e o APC entre a UE e o Turquemenistão, assinado em 25 de Maio de 
1998, que ainda não foi ratificado, 

– Tendo em conta a estratégia da UE para uma nova parceria com a Ásia Central, adoptada 
pelo Conselho Europeu em 21-22 de Junho de 20071, e os relatórios conjuntos da 
Comissão e do Conselho de 24 de Junho de 20082 e de 28 de Junho de 20103,

– Tendo em conta as suas resoluções anteriores sobre a Ásia Central, nomeadamente as de 
20 de Fevereiro de 2008, sobre uma estratégia da UE para a Ásia Central4, de 6 de Maio 
de 20105 e de 8 de Julho de 20106, sobre a situação no Quirguizistão, de 11 de Novembro 
de 2010, sobre o reforço da OSCE – um papel da UE7, de 25 de Novembro de 2010, 
intitulado "Uma nova estratégia energética para a Europa, 2011-2020"8, de 16 de 
Dezembro de 2010, sobre o Relatório Anual sobre os Direitos do Homem no mundo 
(2009) e a política da União Europeia nesta matéria9, e de 7 de Julho de 2010 sobre as 
políticas externas da UE a favor da democratização10, 

– Tendo em conta a Iniciativa Europeia para a Democracia e os Direitos Humanos, lançada 
em 2003 com o objectivo de promover os direitos humanos e apoiar a reforma penal, a 
democracia, a boa governação, a liberdade de imprensa, o Estado de Direito, as estruturas 
de segurança (polícia/forças armadas) e a prevenção dos conflitos, e o subsequente 
Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (Regulamento (CE) n.º 
1889/2006)11,

– Tendo em conta as reuniões ministeriais UE-Ásia Central realizadas bianualmente desde 
2007 e as conferências ministeriais UE-Ásia Central sobre as questões de segurança 

                                               
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 JO C 184E/2009, p. 49.
5 JO C 81E/2011, p. 80.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0283.
7 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0399.
8 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0441.
9 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0489.
10 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0334.
11 JO L 386 de 29.12.2006, p. 1.
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realizadas em 2008 e 2009,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento e da Comissão do Comércio Internacional (A7-
0000/2011),

A. Considerando que o desenvolvimento sustentável de qualquer país apenas será possível se 
as instituições democráticas, o Estado de direito e as liberdades fundamentais, assim como 
uma sociedade civil forte, forem garantidas,

B. Considerando que o fraco historial dos estados da Ásia Central em matéria de governação 
e cooperação regional é uma justificação importante para a sua situação política, social e 
económica pouco animadora e para as suas realizações limitadas em matéria de 
cooperação para o desenvolvimento;

C. Considerando que a falta de confiança mútua agrava as tensões relativas à partilha dos 
recursos naturais, prejudica a cooperação regional e aumenta os riscos de confronto; 
considerando, no entanto, que os problemas da disponibilidade da água dependem 
sobretudo da má gestão e desperdício dos recursos hídricos e não tanto de um défice 
quantitativo,

Empenhamento da UE 

1. Considera que o nível e natureza do envolvimento da UE deve ser diferenciado e 
condicional, dependendo dos progressos mensuráveis nas áreas dos direitos humanos, da 
boa governação, do desenvolvimento sustentável, do Estado de direito e da luta contra a 
corrupção, seguindo orientações semelhantes aos princípios da política de vizinhança da 
UE;

2. Reconhece a importância do trabalho contínuo do Representante Especial da UE para 
garantir um elevado nível de diálogo político com os Estados da Ásia Central; apela ao 
diálogo político baseado numa avaliação do cumprimento pelos estados da Ásia Central 
dos seus compromissos como membros da OSCE;

3. Preza a existência de diálogos regulares sobre os direitos humanos com os cinco países em 
questão, mesmo que os progressos gerais no terreno tenham sido escassos e em alguns 
casos se tenha assistido a uma regressão; considera que a existência de diálogos sobre os 
direitos humanos não deve ser usada como desculpa para excluir as questões relacionadas 
com os direitos humanos que surgem noutras áreas de cooperação ou para a falta de 
envolvimento em acções adicionais; apela ao envolvimento sistemático das ONGs e das 
sociedades civis na preparação destes diálogos e à divulgação ao público do resultado dos 
mesmos para permitir uma avaliação da sua eficácia e do empenhamento dos envolvidos;

4. Apoia a abertura de delegações permanentes da UE em todos os países da Ásia Central 
como uma forma de aumentar a presença e a visibilidade da UE na região, e a cooperação 
a longo prazo e o envolvimento em todos os sectores da sociedade, e para fomentar o 
progresso com vista a uma melhor compreensão e à emergência do Estado de direito e do 
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respeito pelos direitos humanos;

5. Deplora as dificuldades sentidas pela UE durante o seu envolvimento com a sociedade 
civil independente no domínio dos direitos humanos e da boa governação no contexto da 
contínua perseguição às ONGs na região; insta ao apoio das ONG genuinamente 
independentes, auxiliando-as, pois desempenham um papel eficaz no desenvolvimento e 
consolidação da sociedade civil;

6. Aprova a realização de cimeiras regionais EU-Ásia Central com regularidade e apela ao 
estabelecimento de um fórum parlamentar como meio de avaliar e contribuir para o 
conteúdo dos diálogos das cimeiras; sublinha a importância da cooperação parlamentar 
bilateral e regular no âmbito das comissões parlamentares de cooperação já estabelecidas 
e das reuniões interparlamentares com os países da Ásia Central;

Segurança humana, boa governação, direitos humanos e democratização

7. Lamenta que, apesar de terem surgido alguns desenvolvimentos positivos na região 
(abolição da pena de morte no Usbequistão, algumas reformas no âmbito dos 
procedimentos constitucionais e judiciais, etc.), o estado geral da situação no domínio dos 
direitos humanos e do Estado de direito continue a representar um motivo de preocupação; 

8. Insta a um reforço dos diálogos sobre os direitos humanos para os tornar mais eficazes e 
direccionados para os resultados; insta o Conselho e o Serviço Europeu para a Acção 
Externa (SEAE) para que estabeleçam os indicadores para os progressos realizados pelos 
Estados da região no domínio dos direitos humanos e do Estado de direito, e da eficácia 
das medidas da UE e dos projectos de assistência para este objectivo;

9. Encontra-se preocupado com a utilização contínua da tortura e com as restrições severas 
impostas à impressa e à liberdade de expressão, de reunião e de associação; apela à UE e à 
sua Alta Representante/Vice-Presidente para que exponha publicamente os casos dos 
presos políticos, dos defensores dos direitos humanos e jornalistas que se encontram 
detidos e insta à sua libertação imediata.

10. Considera a Iniciativa sobre o Estado de direito um componente-chave da cooperação com 
os estados da Ásia Central e aprova a interacção exemplar entre a UE e os seus Estados-
Membros na implementação dos projectos de assistência; espera que o projecto 
Plataforma do Estado de direito inclua objectivos claros e uma avaliação transparente da 
sua implementação e resultados, enquanto evita um reforço das componentes repressivas 
das forças de segurança;

Energia, água e o ambiente

11. Considera da maior importância que os projectos de cooperação para a energia incluam 
acordos de fornecimento a longo prazo, consagrando os princípios da Iniciativa para a 
Transparência nas Indústrias Extractivas;

12. É da opinião de que a reforma do sector da agricultura é da maior importância no que diz 
respeito, especialmente, à diversificação da produção, à redução da dependência do 
cultivo predominante do algodão em vez do cultivo de outros produtos e à introdução de 
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práticas e técnicas avançadas de gestão dos recursos hídricos e sua conservação e 
irrigação;

13. Evidencia que as questões relativas à água na região continuam a representar uma das 
maiores fontes de tensão e de potencial conflito; insta, a este respeito, todos os países da 
região a assinarem e a ratificarem sem mais demoras as Convenções de Espoo e de Århus 
a fomentarem o envolvimento dos actores locais no processo da tomada de decisões;

14. Realça a necessidade de estabelecer um quadro permanente que seja credível e eficaz para 
que os países a jusante e a montante possam debater e decidir em conjunto as medidas a 
adoptar de forma enfrentarem e a resolverem os problemas de água na região;

15. Preza o aumento do nível de envolvimento dos bancos de desenvolvimento europeus na 
região e, em particular, o prolongamento do mandato do BEI para a Ásia Central, com 
especial enfoque nas questões ambientais e relativas à água;

16. Considera que a competência em gerir os recursos hídricos transnacionais e o 
envolvimento actual na cooperação bilateral com vista aos planos integrados nacionais de 
gestão de água e na cooperação multilateral no projecto regional de Gestão da Água e no 
Fundo Internacional para Salvar o Mar de Aral criam uma oportunidade para a UE se 
mostrar como mediadora e facilitadora na partilha dos recursos hídricos entre o países a 
montante e a jusante (incluindo o Norte do Afeganistão), um papel que nenhum outro 
actor internacional está disposto ou tem capacidade para cumprir apesar dos pedidos dos 
países em causa;

Segurança/gestão das fronteiras

17. Reitera o seu apoio a acções com vista à fomentação da cooperação regional como o único 
meio para abordar os vários problemas transfronteiriços de segurança, de gestão de 
recursos, étnicos, ambientais e de desenvolvimento nos Estados em questão;

18. Toma nota da adesão do Cazaquistão à união aduaneira em conjunto com a Rússia e a 
Bielorrússia e espera que o desenvolvimento desta entidade seja realizado de uma forma 
inclusiva face aos estados da Ásia Central que não fazem parte dela; 

19. Apela à inclusão da cooperação transfronteiriça com o Afeganistão, em especial com as 
regiões/províncias fronteiriças, nas acções e programas relacionados com os transportes, a 
energia, o comércio e o desenvolvimento;

Cazaquistão

20. Insta a Alta Representante/Vice-Presidente a continuar a pressionar as autoridades do 
Cazaquistão no sentido de cumprirem as promessas respeitantes à melhoria do processo 
eleitoral e da liberdade de imprensa que anunciaram durante a sua preparação para a 
presidência da OSCE em 2010, em conformidade com os compromissos-chave dos 
Estados-Membros da OSCE e com o Plano Nacional dos Direitos Humanos aprovado em 
2009 pelo Governo do Cazaquistão;

21. Preza as aspirações do Cazaquistão com vista a uma relação mais próxima e reforçada 
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com a UE e regista o lançamento recente das negociações para um novo APC, agora 
reforçado, entre a UE e o Cazaquistão, mas salienta que a cooperação económica deve ser 
aliada à cooperação política e ser baseada na vontade política em implementar valores 
comuns; aguarda com expectativa, neste contexto, progressos concretos nos domínios da 
liberdade de imprensa e da liberdade de associação e de reunião, melhorias no desenrolar 
do processo eleitoral nas próximas eleições legislativas em 2012;

Quirguizistão

22. Louva o Quirguizistão pelos esforços realizados no sentido de concretizar reformas 
democráticas e transitar para um sistema multipartidário genuíno; espera que sejam 
realizados progressos adicionais no desenrolar das próximas eleições presidenciais 
previstas para o fim do ano; aponta, contudo, para a necessidade de realizar esforços 
sustentados no sentido de desenvolver uma democracia que funcione em pleno, e insta, a 
este respeito, a Alta Representante/Vice-Presidente a auxiliar as autoridades do 
Quirguizistão na área da criação de instituições, da consolidação das práticas democráticas 
e da luta contra a corrupção e da infiltração do crime organizado na administração do 
Quirguizistão;

23. Preza a decisão do Governo do Quirguizistão de estabelecer uma Comissão Especial para 
a implementação e monitorização das recomendações da Comissão Independente 
Internacional (CII) para a investigação relativa aos acontecimentos que sucederam em 
Junho de 2010 no Quirguizistão do Sul, e insta as autoridades do Quirguizistão a 
adoptarem as medidas necessárias para neutralizar a tensão interétnica e estabilizar a 
situação e a promoverem o diálogo cultural e o respeito pelos direitos das minorias e a luta 
contra todas as formas de discriminação; insta a UE a definir e a implementar programas 
de assistência da UE em conjunto com as autoridades do Quirguizistão e as ONG com 
vista à prevenção de conflitos, à reconciliação e à prevenção da impunidade; 

Tajiquistão

24. Manifesta a sua preocupação face à ineficácia da ajuda ao desenvolvimento da UE no país 
como resultado do alto nível de corrupção e da fragmentação regional iminente potenciada 
pela difícil situação económica e as condições sociais; insta, portanto, a uma abordagem 
alternativa que assenta na segurança humana através de canais de assistência alternativos;

25. Apela à UE para que promova e ajude, através da realização de estudos de viabilidade, da 
competência técnica e, se necessário, da concessão de empréstimos do BEI adequados, a 
desenvolver projectos em pequena escala para centrais hidroeléctricas distribuídas ao 
longo do curso dos rios e energias renováveis alternativas;

Turquemenistão

26. Toma nota da legislação adoptada nos domínios político, económico, social e do ensino e 
espera que as palavras passem a actos; insta, a este respeito, o Conselho e a Alta 
Representante/Vice-Presidente a encorajar as autoridades do Turquemenistão a 
implementarem a nova legislação, dando continuidade ao processo de compromisso para 
com as organizações internacionais e regionais;



PE469.951v02-00 8/12 PR\875295PT.doc

PT

27. Considera deplorável que não tenha sido atingida nenhuma das condições estabelecidas 
pelo Parlamento Europeu em Fevereiro de 2008 para se avançar com o Acordo Provisório, 
nomeadamente no que se refere à concessão de um acesso livre e irrestrito do Comité 
Internacional da Cruz Vermelha, à libertação de todos os presos políticos e prisioneiros de 
consciência, à abolição de todas as restrições governamentais à circulação, e à 
possibilidade das ONG exercerem actividades no país;

Usbequistão

28. Regista as Conclusões do Conselho, de Outubro de 2010, que determinam o levantamento 
de todas as sanções ao Usbequistão e confirma o desejo da UE de reforçar relações com o 
país em causa de forma abrangente; recorda que o nível de envolvimento depende dos 
progressos realizados pelo Usbequistão nos domínios do direitos humanos, da 
democratização e do Estado de direito, e espera que o SEAE e o Conselho desenvolvam 
uma política de envolvimento crítico, condicional e coerente da UE com o Usbequistão;

29. Deplora a decisão das autoridades do Usbequistão de encerrar o funcionamento do 
gabinete da Human Rights Watch em Tashkent, e solicita que seja concedido acesso 
irrestrito e autorizada a condução de operações por parte das ONG nacionais e 
internacionais em todo o país;

*

* *

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Ásia Central tem, para a Europa, uma importância estratégica bem conhecida, mas 
frequentemente subestimada. A elaboração, em 2007, de uma estratégia da UE para essa 
região representou uma tomada de consciência e a vontade de uma abordagem global e 
estruturada.

Em quatro anos de execução, foram obtidos muitos resultados. A UE activou iniciativas e 
programas importantes para apoiar as prioridades incluídas no seu documento inicial: boa 
governação, Estado de direito, direitos humanos e democratização; educação e formação; 
desenvolvimento económico, comércio e investimento; transportes e energia; sustentabilidade 
ambiental e gestão da água;  luta contra as ameaças e resposta aos desafios comuns; diálogo 
intercultural.

A UE intensificou e estruturou melhor as suas relações com os cinco países, aumentando a 
frequência e a regularidade dos encontros entre os altos responsáveis europeus e da Ásia 
Central. A UE estabeleceu diálogos bilaterais regulares sobre os direitos humanos e sobre as 
políticas nacionais relativas à água. Os Estados-Membros têm uma acção directa na execução 
da estratégia da UE, os bancos europeus (BEI, BERD) desenvolvem actualmente actividades 
na região e foi recentemente criado o instrumento "Facilidade de investimento para a Ásia 
Central". 

No entanto, desde 2007, ocorreram alterações importantes em todo o mundo. No contexto da 
crise económica e social mundial, as revoluções árabes sucedem-se. A coligação internacional 
começa a retirar-se do Afeganistão sem certezas sobre o desfecho da guerra após dez anos de 
intervenção militar. Com o Tratado de Lisboa, a União Europeia adquiriu instrumentos para 
uma política externa coerente e um Serviço de Acção Externa para garantir a sua execução.  
Por último, verificaram-se acontecimentos importantes na Ásia Central, muitas vezes trágicos, 
como os conflitos interétnicos em Osh, em Junho de 2010, com alterações do contexto 
geoestratégico da região. Isto deve fazer-nos reflectir sobre a nossa política para a Ásia 
Central, avaliar os resultados obtidos até à data e sugerir novas abordagens para adaptarmos 
as nossas acções a uma região confrontada com inúmeras ameaças que podem ter 
repercussões na Europa. 

Não obstante os avanços inegáveis conseguidos, são claras as limitações da estratégia 
europeia para a Ásia central. A UE não consegue conciliar os seus diferentes objectivos, 
valores e interesses em programas eficazes e adaptados às realidades locais.

O impacto dos seus projectos é difícil de avaliar e a UE carece de visibilidade na Ásia 
Central. Dispõe apenas de três delegações e dificilmente poderá abrir delegações nos dois 
outros países. A UE carece, portanto, de pessoal no terreno, sendo os seus projectos muitas 
vezes executados por outras organizações internacionais. 

Os meios financeiros modestos1 que a UE destina à Ásia Central revelam o interesse 

                                               
1  O instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento (DCI) atribuiu 321 milhões de 
euros à execução da estratégia entre 2011 e 2013, ou seja, 20 milhões de euros por ano, por país. 
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insuficiente que dedica a esta região, bem como a limitada capacidade de absorção dos países 
destinatários. Um terço da ajuda destina-se à promoção da cooperação regional, mas esta 
vertente essencial é de difícil execução, dadas as tensões entre os países. Desde logo, existe o 
risco de estes fundos poderem ser reorientados para projectos bilaterais também noutras 
regiões do mundo.  

O relatório comum (do Conselho e da Comissão) de avaliação de 2010 refere que são 
necessárias melhorias, mas não especifica ainda as acções concretas a realizar. 

Na nossa perspectiva, a UE deve reavaliar rigorosamente a sua estratégia e reforçar a sua 
participação, concentrando-se nos objectivos e nas acções mais susceptíveis de contribuírem 
para enfrentar os desafios mais prementes:  direitos humanos e Estado de direito; água e 
energia; segurança regional. 

A relatora considera que os pilares da nova abordagem da UE para a região devem ser a 
segurança humana e uma verdadeira cooperação regional. 

No que respeita à Ásia Central, a UE deve realizar as mesmas revisões de fundo que realizou 
para os seus países vizinhos. Sob pena de perder a sua credibilidade, a UE não pode 
preocupar-se com questões éticas numa parte do mundo sem reagir às violações dos seus 
valores noutras regiões. Todas as acções ou iniciativas europeias se devem pautar pela 
promoção dos direitos humanos e do Estado de direito.

Na Ásia Central, os Estados continuam a assegurar a estabilidade de regimes de poder pessoal 
através de métodos repressivos, sem criarem perspectivas de segurança de longo prazo para as 
sociedades no seu conjunto. A UE e os seus parceiros ocidentais revelaram durante muito 
tempo a tendência de considerar que essa estabilidade era útil e optaram por ignorar o seu 
carácter precário e o seu custo humano.

A UE não pode manter esta posição. Esta estabilidade, baseada na repressão, não pode 
perdurar. Como revela a rapidez com que os conflitos interétnicos se alastraram no último 
ano, qualquer país da região pode sofrer perturbações a qualquer momento. A UE deve ser 
capaz de responder ao vazio político que uma mudança possa provocar em matéria de 
conflitos étnicos e regionais. 

É urgente abandonar um modo de funcionamento que privilegia a estabilidade dos regimes 
actuais em nome de interesses díspares, tal como a eventualidade remota de uma 
diversificação do nosso abastecimento de gás ou a instalação de bases militares para o 
abastecimento das tropas europeias no Afeganistão. A ajuda financeira da UE ao parlamento 
do Usbequistão, que em nada se assemelha a uma instituição eleita democraticamente, ou a 
atribuição à organização de beneficência controlada pelo governo daquele país de uma ajuda 
europeia destinada às ONG são apenas exemplos isolados, é certo, mas sintomáticos. Tal 
complacência não pode continuar.

A nossa intenção não é propor qualquer desinvestimento da UE. Pelo contrário, é preciso 
intervir na Ásia Central, mas definindo uma nova maneira de o fazer.

Segurança humana
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Devemos explicar aos nossos parceiros em que consistem as diferenças existentes entre a 
nossa noção de segurança e estabilidade e a deles. A UE deve assumir uma posição crítica em 
relação aos Estados que violem os direitos fundamentais dos seus cidadãos em nome da 
segurança nacional, persuadindo-os de que tais acções conduzem justamente ao extremismo e 
à radicalização. É preciso colocar a condicionalidade no centro da nossa política e aplicar os 
princípios de "diferenciação" e de "more for more".

A noção de segurança humana pode fornecer à UE simultaneamente um quadro conceptual 
sólido e uma maior legitimidade e relevância às suas acções políticas. A linha de acção deve 
ser a promoção da segurança, respondendo às necessidades concretas e quotidianas das 
populações. Deve ser atribuída uma importância acrescida aos projectos comuns com os 
responsáveis locais e as sociedades civis, pelo menos na medida em que as condições de base 
o permitam.

A cooperação da UE com cada um dos países exige uma abordagem bilateral diferenciada, 
adequada às exigências e às necessidades de cada país: os países ricos em hidrocarbonetos, o 
Cazaquistão e o Turquemenistão, têm mais necessidade de uma assistência técnica para 
realizarem as reformas do que de uma ajuda ao desenvolvimento. Por outro lado, o 
Quirguizistão e o Tajiquistão, países bastante pobres e vulneráveis, têm efectivamente 
necessidade de uma ajuda financeira directa, desde que a sua utilização possa ser controlada 
de uma forma transparente, mas precisam ainda mais de uma ajuda dirigida às comunidades 
rurais, ao ensino primário e secundário, às reformas e ao reforço do sector judicial.  

Naturalmente, muito depende do grau de abertura de cada país. Caso necessário, a UE poderia 
adaptar a sua abordagem, embora centrando sempre as suas acções em objectivos de 
segurança humana e de desenvolvimento sustentável. 

Vários elementos das actividades actuais da UE podem ser integrados neste novo 
enquadramento, em particular a ajuda humanitária e a ajuda ao desenvolvimento, bem como a 
contribuição da UE para a missão policial da OSCE em Osh – não sem uma avaliação crítica 
da sua eficácia real em relação ao objectivo de responder às necessidades das populações – e 
também os programas dirigidos às forças da ordem e ao sector judicial.  

Cooperação regional

A atenção que a estratégia da UE dedica à promoção de uma abordagem regional continua a 
justificar-se plenamente. A necessária cooperação entre os cinco países não funciona, devido 
à sua desconfiança recíproca e às suas várias divergências. As questões relativas à segurança, 
ao desenvolvimento e à protecção do ambiente requerem uma estreita cooperação da UE com 
cada um dos países em questão, mas não poderão ser resolvidas sem uma vontade dos 
mesmos de cooperarem entre si. 

Existem vários factores de desestabilização: crime organizado, tráfico de droga, materiais 
radioactivos ou seres humanos, terrorismo e desastres naturais e ambientais, desfecho incerto 
da guerra no Afeganistão. A infiltração de grupos armados oriundos do Afeganistão não tem 
fim à vista, dada a permeabilidade da fronteira. Existem tensões intra-regionais relativas à 
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partilha e ao controlo dos recursos hídricos entre os países a jusante e a montante. Os 
encerramentos das fronteiras e as interrupções do comércio como meio de pressão sobre os 
países vizinhos são frequentes. Algumas fronteiras continuam a ser disputadas e os conflitos 
entre as diversas comunidades são cada vez mais frequentes. Nos países mais pobres, às crises 
económicas e alimentares juntam-se as tensões regionais ou étnicas e a insegurança causadas 
pela corrupção endémica e a ausência do Estado de direito.

Além disso, assistimos à criação de novas barreiras de natureza económica: a união aduaneira 
entre a Rússia, a Bielorrússia e o Cazaquistão origina novos obstáculos ao comércio com os 
países vizinhos. Esta união suscita o interesse de determinados países, ao passo que outros 
mantêm uma política de isolacionismo. 

As alterações climáticas têm efeitos graves, sobretudo quando a população, concentrada na 
pequena parte habitável do território, aumenta constantemente. 40 % dos glaciares 
desapareceram e a monocultura do algodão, baseada num sistema de irrigação obsoleto, 
desperdiça uma parte considerável da água disponível.  O desaparecimento do mar de Aral e a 
desertificação provocados pelo transvaze maciço dos rios para a irrigação afectam a vida de 
centenas de milhares de pessoas. Os resíduos radioactivos e químicos das antigas instalações 
soviéticas no vale de Ferghana são abandonados nas proximidades dos rios e das populações.
No mar Cáspio, as descargas de resíduos industriais e uma exploração do gás e do petróleo 
off-shore, à margem das normas ambientais, são responsáveis pela destruição da fauna 
selvagem e dos recursos pesqueiros.  

Neste contexto, a UE deve assumir um papel mediador ou facilitador. A UE dispõe de uma 
imagem de neutralidade que os grandes países vizinhos não têm, da experiência da sua própria 
integração e de competência técnica. Pode retirar ensinamentos da execução dos seus 
programas regionais (BOMCA - gestão fronteiriça, CADAP - programa de acção antidroga, 
Iniciativa da UE relativa à Água, Iniciativa da UE relativa ao Estado de direito, etc.).

Para além da sua cooperação com outros Estados-Membros envolvidos na Ásia Central (mais 
eficaz e significativa do que noutras regiões do mundo, sublinhe-se) e com os demais grandes 
doadores, a UE deveria igualmente reforçar a sua colaboração com os grandes países vizinhos 
da região, tal como a Rússia, naturalmente, mas também a China, a Índia e o Paquistão. 

Propomos ainda a criação de um fórum interparlamentar regional que a UE, por meio do PE, 
poderia propor aos parlamentos dos cinco países. Assim, os representantes eleitos europeus 
poderiam partilhar as suas experiências com os seus homólogos reunidos e inclusivamente 
incitá-los a estabelecerem contactos entre si, actualmente quase inexistentes.


