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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stanju izvajanja strategije EU za osrednjo Azijo
(2011/2008(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 21 pogodbe,

– ob upoštevanju sporazumov o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom, 
Kirgiško republiko, Kazahstanom in Tadžikistanom, začasnega sporazuma o trgovini in 
trgovinskih zadevah med Evropskimi skupnostmi in Turkmenistanom ter sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom, podpisanega 25. maja 1998, ki še 
ni bil ratificiran, 

– ob upoštevanju strategije EU za novo partnerstvo s Srednjo Azijo, ki jo je sprejel Evropski 
svet na svojem zasedanju 21. in 22. junija 20071, in skupnih poročil o napredku, ki sta jih 
sprejela Komisija in Svet, z dne 24. junija 20082 in 28. junija 20103,

– ob upoštevanju svojih resolucij o osrednji Aziji, zlasti resolucije z dne 20. februarja 2008 
o strategiji EU za Srednjo Azijo4, resolucije z dne 6. maja 20105 in z dne 8. julija 20106 o 
razmerah v Kirgizistanu, resolucije z dne 11. novembra 2010 o okrepitvi OVSE – vloga 
Evropske unije7, resolucije z dne 25. novembra 2010 o poti k novi energetski strategiji za 
Evropo 2011–20208, resolucije z dne 16. decembra 2010 o letnem poročilu o človekovih 
pravicah v svetu v letu 2009 in politiki Evropske unije na tem področju9 ter resolucije z 
dne 7. julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid demokratizaciji10, 

– ob upoštevanju Evropske pobude za demokracijo in človekove pravice, ki se je začela 
izvajati leta 2003 s ciljem spodbujati človekove pravice ter podpirati reformo kazenskega 
prava, demokracijo, dobro upravljanje, svobodo medijev, pravno državo, varnostne 
strukture (policijo/oborožene sile) in preprečevanje sporov, ter kasnejšega evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove pravice (Uredba (ES) št. 1889/2006)11,

– ob upoštevanju polletnih ministrskih srečanj EU–osrednja Azija, ki potekajo od leta 2007, 
in ministrskih konferenc EU–osrednja Azija o varnostnih vprašanjih, ki so bile 
organizirane leta 2008 in 2009,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

                                               
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 UL C 184 E/2009, str. 49.
5 UL C 81E/2011, str. 80.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0283.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0399.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0441.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0489.
10 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0334.
11 UL L 386, 29.12.2006, str. 1.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora 
za mednarodno trgovino (A7-0000/2011),

A. ker je trajnosten razvoj katerekoli države možen le, če so zagotovljene demokratične 
institucije, pravna država in temeljne svoboščine ter močna civilna družba,

B. ker so slabi rezultati držav osrednje Azije pri upravljanju in regionalnem sodelovanju 
pomembni razlogi za slabe politične, socialne in gospodarske razmere ter omejene 
dosežke razvojnega sodelovanja,

C. ker se zaradi pomanjkanja medsebojnega zaupanja krepijo napetosti v zvezi z deljenjem 
naravnih virov, ogroženo je sodelovanje v regiji, nevarnost za soočenja pa se povečuje; 
ker so težave v zvezi z razpoložljivostjo vode bolj posledica neustreznega upravljanja in 
tratenja vodnih virov kot pa količinskega pomanjkanja vode, 

Zaveza EU 

1. meni, da morata biti stopnja in narava prizadevanj EU diferencirani in pogojeni z 
merljivim napredkom na področju človekovih pravic, dobrega upravljanja, trajnostnega 
razvoja, pravne države in boja proti korupciji, v skladu z načeli sosedske politike EU;

2. priznava pomen neprekinjenega dela posebnega predstavnika EU na tem območju za 
zagotavljanje visoke ravni političnega dialoga z državami osrednje Azije; poziva, naj 
politični dialog temelji na oceni skladnosti ravnanj držav osrednje Azije z njihovimi 
obveznostmi v okviru članstva v OVSE;

3. pozdravlja redne dialoge o človekovih pravicah z vsemi petimi državami, čeprav je 
napredek na terenu zelo omejen, ponekod pa so se razmere celo poslabšale; meni, da 
obstoj dialoga o človekovih pravicah ne bi smel biti izgovor za to, da se vprašanja v zvezi 
s človekovimi pravicami ne obravnavajo na drugih področjih sodelovanja in da se ne 
sprejemajo dodatni ukrepi; zahteva sistematično vključevanje nevladnih organizacij in 
akterjev civilne družbe v pripravo teh dialogov ter posredovanje izidov teh dialogov 
javnosti, da bi lahko ocenili njihovo učinkovitost in zavezanost vseh strani;

4. podpira ustanovitev delegacij EU s polnimi pooblastili v vseh državah osrednje Azije, da 
bi okrepili prisotnost in prepoznavnost EU v regiji, dolgoročno sodelovanje z vsemi deli 
družbe in prizadevanja le-teh ter spodbujali napredek k boljšemu razumevanju, 
vzpostavitvi pravne države in spoštovanju človekovih pravic;

5. obžaluje, da EU zaradi nenehnega nadlegovanja nevladnih organizacij v regiji le stežka 
sodeluje z neodvisno civilno družbo na področju človekovih pravic in dobrega 
upravljanja; poziva k podpori resnično neodvisnim nevladnim organizacijam, da bi lahko 
učinkovito prispevale k razvoju in utrditvi civilne družbe;

6. podpira redna regionalna vrhunska srečanja EU–osrednja Azija ter poziva k ustanovitvi 
parlamentarnega foruma EU–osrednja Azija, da bi ocenili ta srečanja na vrhu in vsebinsko 
prispevali k pogovorom na njih; poudarja pomembnost rednega dvostranskega 
parlamentarnega sodelovanja v okviru obstoječih odborov za parlamentarno sodelovanje 
in medparlamentarnih srečanj z državami osrednje Azije;
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Varnost ljudi, dobro upravljanje, človekove pravice in demokratizacija

7. obžaluje, da so splošne razmere na področju človekovih pravic in pravne države kljub 
nekaterim pozitivnim premikom v regiji (odprava smrtne kazni v Uzbekistanu, nekatere 
ustavne in pravosodne reforme itd.) še naprej zaskrbljujoče;

8. zahteva krepitev dialogov o človekovih pravicah, da bi bili bolj učinkoviti in usmerjeni v 
rezultate; poziva Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS), naj opredelita 
primerjalna merila uspešnosti za napredek držav v regiji na področju človekovih pravic in 
pravne države ter za učinkovitost ukrepov in projektov pomoči EU za doseganje tega cilja;

9. je zaskrbljen zaradi nadaljnje uporabe mučenja in strogega omejevanja medijske svobode, 
svobode izražanja ter pravice do zbiranja in združevanja; poziva EU in visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj javno spregovorita o političnih zapornikih ter zaprtih 
zagovornikih človekovih pravic in novinarjih ter zahtevata njihovo takojšnjo izpustitev iz 
zapora;

10. meni, da je pobuda na področju pravne države ključni element sodelovanja z državami 
osrednje Azije, ter odobrava zgledno sodelovanje med EU in njenimi državami članicami 
pri izvajanju projektov pomoči; pričakuje, da bo projekt platforme na področju pravne 
države vključeval jasne cilje in pregledno oceno izvajanja in rezultatov tega projekta ob 
hkratnem izogibanju krepitvam represivnih elementov varnostnih sil;

Energija, voda in okolje

11. meni, da je ključnega pomena, da projekti sodelovanja na energetskem področju 
vključujejo dolgoročne sporazume o dobavi v skladu z načeli pobude za preglednost v 
ekstraktivni industriji;

12. meni, da je reforma kmetijskega sektorja ključnega pomena, zlasti v zvezi z 
diverzifikacijo proizvodnje, zmanjšanjem odvisnosti od gojenja bombaža namesto drugih 
poljščin ter uvajanjem naprednih praks in tehnik upravljanja vodnih virov, varstva vode in 
namakanja;

13. poudarja, da so vprašanja v zvezi z vodo še naprej eden od glavnih virov napetosti in 
možen vzrok za izbruh konfliktov v regiji; v zvezi s tem poziva vse države v regiji, naj 
čim prej podpišejo in ratificirajo konvenciji iz Espooja in Aarhusa ter spodbujajo lokalne 
akterje k sodelovanju v procesu odločanja;

14. poudarja, da je treba oblikovati verodostojen in učinkovit trajni okvir, da bodo lahko 
države, ki ležijo više ali niže ob toku, skupaj razpravljale in sprejemale odločitve o 
ukrepih za soočanje s težavami v zvezi z vodo v regiji in za reševanje teh težav;

15. podpira večjo prisotnost evropskih razvojnih bank v regiji ter zlasti razširitev mandata 
EIB na osrednjo Azijo in osredotočenje na vprašanja okolja in voda;

16. meni, da lahko EU na podlagi strokovnih znanj o upravljanju čezmejnih vodnih virov ter 
obstoječe vključenosti v dvostransko sodelovanje za celovite nacionalne načrte 
upravljanja voda, večstransko sodelovanje v regionalnem projektu za upravljanje voda in 
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mednarodni sklad za Aralsko jezero prevzame vlogo posrednika in pospeševalca pri 
deljenju vodnih virov med državami, ki ležijo više in niže ob toku (vključno s severnim 
Afganistanom), saj te vloge ne želi in ni sposoben prevzeti noben drugi mednarodni akter, 
čeprav zadevne države to želijo;

Varnost/upravljanje meja

17. ponavlja svojo podporo ukrepom za spodbujanje regionalnega sodelovanja, ki so edini 
način za soočanje s številnimi čezmejnimi težavami zadevnih držav na področju varnosti, 
upravljanja virov, etničnih vprašanj, okolja in razvoja;

18. ugotavlja, da se je Kazahstan pridružil carinski uniji z Rusijo in Belorusijo, ter upa, da 
bodo v razvoj te unije vključene tudi države osrednje Azije, ki niso del te entitete;

19. poziva k vključitvi čezmejnega sodelovanja z Afganistanom, zlasti z mejnimi provincami, 
v ukrepe in programe na področju prometa, energije, trgovine in razvoja;

Kazahstan

20. poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj od kazahstanskih oblasti še naprej 
zahteva, da izpolnijo obljube o zagotavljanju bolj svobodnih volitev in večje medijske 
svobode, ki so jih dale v času po predsedovanju OVSE leta 2010, v skladu s temeljnimi 
zavezami držav članic OVSE in nacionalnim načrtom za človekove pravice, ki ga je 
kazahstanska vlada sprejela leta 2009; 

21. pozdravlja prizadevanja Kazahstana za tesnejše in okrepljene odnose z EU in jemlje na 
znanje nedaven začetek pogajanj o razširjenem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju 
EU-Kazahstan, vendar poudarja, da mora gospodarsko sodelovanje spremljati tudi 
politično sodelovanje na podlagi politične volje za uresničevanje skupnih vrednot; v zvezi 
s tem se veseli oprijemljivega napredka na področju medijske svobode, pravice do 
zbiranja in združevanja ter izboljšav pri izvedbi volilnih postopkov pred parlamentarnimi 
volitvami leta 2012;

Kirgizistan

22. želi pohvaliti Kirgizistan zaradi prizadevanj za izvedbo demokratičnih reform in prehoda 
v resnično večstrankarski sistem; upa, da bo dodaten napredek dosežen pri izvedbi 
prihajajočih predsedniških volitev v letošnjem letu; kljub temu poudarja, da so potrebna 
nadaljnja prizadevanja za razvoj popolnoma delujoče demokracije, in v zvezi s tem poziva 
visoko predstavnico/podpredsednico, naj kirgiškim oblastem pomaga na področju 
izgradnje institucij, utrjevanja demokratičnih praks ter boja proti korupciji in vdoru 
organiziranega kriminala v kirgiško upravo;

23. pozdravlja odločitev kirgiške vlade, da ustanovi posebno komisijo za izvajanje in 
spremljanje priporočil neodvisne mednarodne komisije za preiskavo dogodkov v južnem 
Kirgizistanu junija 2010, in poziva kirgiške oblasti, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
zmanjšanje medetničnih napetosti in stabilizacijo razmer ter spodbujajo kulturni dialog, 
spoštovanje pravic manjšin in boj proti vsem oblikam diskriminacije; poziva EU, naj 
oblikuje in izvaja programe pomoči skupaj s kirgiškimi oblastmi in nevladnimi 
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organizacijami, da bi preprečili konflikte, omogočili spravo in preprečili, da bi storilci 
ostali nekaznovani;

Tadžikistan

24. je zaskrbljen zaradi neučinkovitosti razvojne pomoči EU v državi, ki je posledica visoke 
stopnje korupcije in pereče regionalne drobitve, ki jo spodbujajo slabe gospodarske in 
socialne razmere; zato zahteva drugačen pristop na podlagi varnosti ljudi in drugih 
kanalov za zagotavljanje pomoči;

25. poziva EU, naj s študijami izvedljivosti, tehničnim strokovnim znanjem in po potrebi 
ustreznimi posojili EIB spodbuja in podpira razvoj projektov manjših hidroelektrarn 
vzdolž porečij ter alternativnih obnovljivih virov energije;

Turkmenistan

26. je seznanjen z zakonodajo na političnem, gospodarskem, socialnem in izobraževalnem 
področju ter pričakuje udejanjanje te zakonodaje; v zvezi s tem poziva Svet in visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj spodbujata turkmenske oblasti k celovitemu izvajanju 
nove zakonodaje ter k nadaljevanju procesa sodelovanja v mednarodnih in regionalnih 
organizacijah;

27. kljub temu obžaluje, da ni bil izpolnjen nobeden od pogojev za napredek pri začasnem 
sporazumu, ki jih je februarja 2008 določil Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 
zagotavljanje prostega in neoviranega dostopa Mednarodnemu odboru Rdečega križa, 
osvoboditev vseh političnih zapornikov in zapornikov vesti, odprava vseh vladnih ovir za 
potovanja in omogočanje delovanja nevladnih organizacij v državi;

Uzbekistan

28. je seznanjen s sklepi Sveta iz oktobra 2010 o odpravi vseh sankcij zoper Uzbekistan, ki 
potrjujejo, da je EU pripravljena okrepiti odnose s to državo na vseh področjih; opozarja, 
da je raven odnosa odvisna od napredka Uzbekistana na področju človekovih pravic, 
demokratizacije in pravne države, ter pričakuje, da bosta Evropska služba za zunanje 
delovanje in Svet razvila politiko kritičnega, pogojnega in skladnega odnosa do 
Uzbekistana;

29. obžaluje nedavno odločitev uzbekistanskih oblasti, da zaprejo urad organizacije Human 
Rights Watch v Taškentu, in jih poziva, naj omogočijo neoviran dostop in delovanje 
nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacij v državi;

*

* *

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Osrednja Azija ima za Evropo dobro znan, vendar pogosto podcenjen strateški pomen. 
Priprava strategije EU za to regijo leta 2007 je bila pokazatelj zavedanja EU in njene želje po 
celostnem in strukturiranem pristopu.

V štirih letih izvajanja je bilo doseženo veliko. EU je začela izvajati pomembne pobude in 
programe za podporo prednostnim nalogam, navedenim v prvotnem dokumentu: dobro 
upravljanje, pravna država, človekove pravice in demokratizacija; izobraževanje in 
usposabljanje; gospodarski razvoj, trgovina in naložbe; promet in energija; okoljska 
trajnostnost in gospodarjenje z vodami; boj proti grožnjam in skupnim izzivom; medkulturni 
dialog.

EU je okrepila in bolje strukturirala svoje odnose s petimi državami, visoki predstavniki EU 
in osrednje Azije pa se zdaj srečujejo pogosto in redno. Uvedla je redne dvostranske dialoge o 
človekovih pravicah in nacionalnih vodnih politikah. Države članice imajo neposredno vlogo 
pri izvajanju strategije EU, evropske banke (EIB, EBRD) zdaj pokrivajo regijo, pred kratkim 
pa je bil oblikovan instrument „Sklad za spodbujanje naložb v Srednjo Azijo“.

Vendar so se od leta 2007 v svetu zgodile velike spremembe. V času svetovne gospodarske in 
družbene krize si sledijo arabske revolucije. Mednarodna koalicija začenja umik iz 
Afganistana, ne da bi dobro vedela, kakšen bo izid vojne po desetih letih vojaškega 
posredovanja. Evropska unija je z Lizbonsko pogodbo dobila instrumente skladne zunanje 
politike in Evropsko službo za zunanje delovanje, ki zagotavlja njihovo izvajanje. Nazadnje, v 
osrednji Aziji so se zgodili pomembni in pogosto tragični dogodki, kot je medetnično nasilje v 
Ošu junija 2010, in oblikovala se so nova geostrateška razmerja. To nas spodbuja k temu, da 
se lotimo naše politike do osrednje Azije, povzamemo doseženo in predlagamo nove pristope 
za prilagoditev našega delovanja regiji, ki se spopada s številnimi grožnjami, ki lahko imajo 
posledice za Evropo. 

Kljub napredku, ki ga ni mogoče zanikati, so omejitve evropske strategije za osrednjo Azijo 
danes očitne. EU ne uspe združiti različnih ciljev, vrednot in interesov v učinkovitih 
programih, prilagojenih lokalni stvarnosti.

Učinek teh projektov je težko oceniti, EU pa v osrednji Aziji ni dovolj prepoznavna. Ima le tri 
delegacije, vendar jih poskuša odpreti v še drugih dveh državah. Na kraju samem tako nima 
osebja, zato njene projekte najpogosteje izvajajo druge mednarodne organizacije. 

Skromna finančna sredstva1, ki jih EU namenja osrednji Aziji, izkazujejo nezadostno 
zanimanje, ki ga namenja tej regiji, in tudi omejeno absorpcijsko sposobnost držav prejemnic. 
Tretjina pomoči je namenjena spodbujanju regionalnega sodelovanja, vendar je ta bistveni del 
težko izvajati zaradi napetosti med državami. Zato obstaja nevarnost, da se ta sredstva lahko 
prerazporedijo za dvostranske projekte, celo za druge svetovne regije. 

                                               
1 Iz Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva je bilo dodeljenih 321 milijonov EUR za izvajanje 
strategije v obdobju 2011–2013 oziroma 20 milijonov EUR na leto za vsako državo.
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V skupnem poročilu o napredku iz leta 2010 (Svet in Komisija) je omenjena potreba po 
izboljšavah, vendar niso vedno navedeni konkretni ukrepi, ki jih je treba izvesti. 

Naše stališče je, da mora EU znova temeljito ovrednotiti svojo strategijo in okrepiti svojo 
zavezanost, tako da se osredotoči na cilje in ukrepe, ki bi lahko najbolje pripomogli k 
reševanju največjih izzivov, ki so: človekove pravice in pravna država; voda in energija; 
regionalna varnost. 

Poročevalka meni, da morata biti stebra novega pristopa EU do te regije varnost ljudi in 
resnično regionalno sodelovanje. 

EU mora za osrednjo Azijo opraviti enake temeljite revizije, kot jih je opravila za bližnje 
sosedstvo. Če naj ne izgubi svoje verodostojnosti, se EU ne more zavzemati za etiko v enem 
delu sveta in se hkrati ne odzvati na kršitve svojih vrednot drugje. Vse evropske ukrepe ali 
pobude mora voditi spodbujanje človekovih pravic in pravne države.

Vlade v osrednji Aziji z represivnimi metodami še naprej zagotavljajo stabilnost režimov 
osebne oblasti, ne da bi razvijale možnosti za dolgoročno varnost celotne družbe. EU in njeni 
zahodni partnerji so dolgo mislili, da je ta stabilnost dragocena sama po sebi, ter se odločili, 
da se ne bodo zmenili ne za njeno negotovost ne za njeno človeško ceno. 

EU ne more več nadaljevati tako. Ta stabilnost, ki temelji na represiji, je kratkovidna. Kot 
kaže hitrost, s katero se je lani širilo medetnično nasilje, se lahko razmere v kateri koli države 
te regije vsak trenutek poslabšajo. EU mora imeti možnost odzvati se na politično praznino, ki 
lahko nastane zaradi spremembe v razmerah, v katerih prevladujejo etnični in regionalni 
konflikti. 

Nujno je opustiti način delovanja, ki daje prednost stabilnosti obstoječih režimov v imenu 
različnih interesov, kot sta daljna možnost diverzifikacije naše oskrbe s plinom ali namestitev 
vojaških baz za oskrbo evropskih čet v Afganistanu. Finančna podpora EU uzbeškemu 
parlamentu, ki nikakor ni demokratično izvoljena institucija, ali dodelitev evropske pomoči, 
namenjene nevladnim organizacijam, dobrodelni ustanovi, ki jo nadzira vlada te države, sta 
nedvomno le redka, vendar značilna primera. Taka popustljivost ne sme trajati. 

Naš namen ni predlagati umik EU. Nasprotno, skrajni čas je, da se EU vključi v razmere v 
osrednji Aziji, vendar tako, da opredeli nov način, kako se tega lotiti. 

Varnost ljudi

Partnerjem moramo pojasniti, po čem se naše razumevanje varnosti in stabilnosti razlikuje od 
njihovega. EU mora biti kritična do vlad, ki kršijo temeljne pravice svojih državljanov v 
imenu nacionalne varnosti, hkrati pa jim mora pojasniti, da taki ukrepi vodijo prav k 
ekstremizmu in radikalizaciji. V jedro naše politike moramo postaviti pogojevanje ter 
uporabljati načeli „razlikovanja“ in „več za več“. 

Pojem varnosti ljudi lahko EU ponudi trden konceptualni okvir, hkrati pa da njenemu 
političnemu delovanju večjo legitimnost in upoštevnost. Glavno vodilo mora biti spodbujanje 



PE469.951v02-00 10/11 PR\875295SL.doc

SL

varnosti kot odgovor na konkretne in vsakodnevne potrebe prebivalstva. Večji poudarek je 
treba nameniti projektom, ki se izvajajo skupaj z lokalnimi voditelji in civilno družbo, vsaj 
kolikor obstajajo temeljni pogoji za to.

Sodelovanje EU z vsako od teh držav zahteva različen dvostranski pristop, prilagojen 
zahtevam in potrebam vsake države: Kazahstan in Turkmenistan imata kot državi, bogati z 
ogljikovodiki, večjo potrebo po tehnični pomoči za uresničevanje reform kot pa po razvojni 
pomoči. Nasprotno Kirgizistan in Tadžikistan, ki sta zelo revni in ranljivi državi, seveda 
potrebujeta neposredno finančno pomoč pod pogojem, da je njeno uporabo mogoče pregledno 
nadzirati, še bolj pa potrebujeta ciljno pomoč za podeželske skupnosti, osnovno- in 
srednješolsko izobraževanje ter reformo in okrepitev pravosodnega sistema. 

Veliko je seveda odvisno od odprtosti vsake države. Če bi bilo potrebno, bi EU lahko 
prilagodila svoj pristop, vendar bi morali njeni ukrepi vedno temeljiti na ciljih varnosti ljudi in 
trajnostnega razvoja. 

V ta novi okvir je mogoče vključiti več elementov sedanjih dejavnosti EU, zlasti humanitarno 
in razvojno pomoč ter prispevek EU k policijski misiji OVSE v Ošu – ne brez kritične ocene 
njene dejanske učinkovitosti glede na cilj izpolnjevanja potreb prebivalstva –, pa tudi 
programe za organe pregona in pravosodje. 

Regionalno sodelovanje

Poudarek, ki je v strategiji EU namenjen spodbujanju regionalnega pristopa, ostaja 
popolnoma utemeljen. Potrebno sodelovanje med petimi državami ne deluje zaradi njihovega 
medsebojnega nezaupanja in številnih nesoglasij. Vprašanja varnosti, razvoja in varstva 
okolja zahtevajo tesno sodelovanje EU z vsako od teh držav, vendar jih ni mogoče rešiti brez 
njihove želje po medsebojnem sodelovanju. 

Dejavnikov destabilizacije je veliko: organizirani kriminal, trgovina s prepovedanimi 
drogami, radioaktivnimi snovmi ali ljudmi, terorizem ter naravne in okoljske nesreče, negotov 
izid vojne v Afganistanu. Vdiranje oboroženih skupin iz Afganistana se zaradi prepustnosti 
meje še ne bo kmalu končalo. Med državami ob zgornjem in spodnjem toku rek obstajajo 
medregionalne napetosti zaradi delitve vodnih virov in nadzora na njimi. Zaprtje meja in 
motnje v trgovanju kot sredstvo pritiska na sosede niso redki. Nekatere meje ostajajo sporne, 
vedno pogosteje pa prihaja tudi do spopadov med različnimi skupnostmi. V najrevnejših 
državah se gospodarska in prehrambna kriza povezuje z regionalnimi ali etničnimi napetostmi 
in negotovostjo, ki jo povzročata razširjena korupcija in neobstoj pravne države.

Poleg tega ugotavljamo, da nastajajo nove gospodarske ovire: carinska unija Rusije, 
Belorusije in Kazahstana vzbuja strah pred novimi ovirami za trgovino s sosednjimi državami. 
Sicer vzbuja zanimanje nekaterih držav, medtem ko druge ostajajo zveste izolacionistični 
politiki.

Podnebne spremembe imajo hude posledice, zlasti ker se število prebivalstva, ki živi na 
majhnem, za bivanje primernem delu ozemlja, stalno povečuje. 40 % ledenikov je izginilo in 
za monokulturo bombaža, ki se opira na zastarel sistem namakanja, se porabi velik del 
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razpoložljive vode. Izginotje Aralskega jezera in širjenje puščav zaradi množičnega 
preusmerjanja rek za namakanje vplivata na življenje več tisoč ljudi. Radioaktivni in kemični 
odpadki iz nekdanjih sovjetskih obratov v dolini Fergana ležijo zapuščeni v bližini rek in 
prebivalstva. V Kaspijskem morju sta odlaganje industrijskih odpadkov ter črpanje plina in 
nafte na morju, ki ne upošteva okoljskih standardov, kriva za uničenje divjih rastlin in 
ribolovnih virov. 

EU mora torej imeti nalogo posrednika ali pospeševalca. Za to ima na voljo prednost 
nevtralnosti, ki je nimajo velike sosede, izkušnje, ki jih je pridobila pri svojem povezovanju, 
in tehnično usposobljenost. Uči se lahko od izvajanja svojih regionalnih programov (BOMCA 
– upravljanje meja, CADAP – program ukrepanja v boju proti drogam, Evropska pobuda za 
vodo, Pobuda za pravno državo itd.). 

EU bi morala poleg sodelovanja s tistimi državami članicami, ki delujejo v osrednji Aziji (ki 
je učinkovitejše in pomembnejše kot drugje v svetu, kar je treba poudariti), in drugimi 
donatorji okrepiti tudi sodelovanje z velikimi sosedami v regiji, seveda z Rusijo, pa tudi s 
Kitajsko, Indijo in Pakistanom.

Predlagamo tudi oblikovanje regionalnega medparlamentarnega foruma, kar bi EU prek 
Evropskega parlamenta lahko predlagala parlamentom petih držav. Tako bi evropski poslanci 
lahko delili svoje izkušnje z združenimi poslanci iz te regije in jih poleg tega spodbujali k 
navezovanju medsebojnih stikov, ki jih zdaj skoraj ni. 


