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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om hur genomförandet av EU:s strategi för Centralasien framskrider
(2011/2008(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 21,

– med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalen som ingåtts mellan EU och 
Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan och Tadzjikistan, av interimsavtalet om handel och 
handelsfrågor mellan Europeiska gemenskaperna och Turkmenistan samt av partnerskaps-
och samarbetsavtalet mellan EU och Turkmenistan som undertecknades den 25 maj 1998 
och ännu inte har ratificerats, 

– med beaktande av EU-strategin för ett nytt partnerskap med Centralasien, som antogs av 
Europeiska rådet den 21–22 juni 20071, och av kommissionens och rådets gemensamma 
lägesrapporter av den 24 juni 20082 och 28 juni 20103,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Centralasien, i synnerhet de av den 
20 februari 2008 om en EU-strategi för Centralasien4, av den 6 maj 20105 och 8 juli 20106

om situationen i Kirgizistan, av den 11 november 2010 om stärkandet av OSSE: en roll 
för EU7, av den 25 november 2010 med titeln ”Mot en ny energistrategi för 
Europa 20112020”8, av den 16 december 2010 om årsrapporten om de mänskliga 
rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området9 och av den 7 juli 2011 om EU:s 
externa åtgärder för demokratisering10, 

– med beaktande av det europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter som 
lanserades 2003 i syfte att främja mänskliga rättigheter och stödja straffrättsreformer, 
demokrati, goda styrelseformer, mediefrihet, rättsstatsprincipen, säkerhetsstrukturer 
(polis/väpnade styrkor) och konfliktförebyggande åtgärder, samt av det efterföljande 
europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (förordning (EG) 
nr 1889/2006)11,

– med beaktande av ministermötena mellan EU och Centralasien som hålls två gånger om 
året sedan 2007 och av ministerkonferenserna om säkerhet mellan EU och Centralasien 
som hölls 2008 och 2009,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,
                                               
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/st10/st10722.en09.pdf
4 EUT C 184 E, 2009, s. 49.
5 EUT C 81 E, 2011, s. 80.
6 Antagna texter, P7_TA(2010)0283.
7 Antagna texter, P7_TA(2010)0399.
8 Antagna texter, P7_TA(2010)0441.
9 Antagna texter, P7_TA(2010)0489.
10 Antagna texter, P7_TA(2011)0334.
11 EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandena från 
utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. Hållbar utveckling är möjligt i ett land endast om demokratiska institutioner, 
rättsstatsprincipen och grundläggande friheter, liksom ett starkt civilsamhälle, kan 
säkerställas.

B. De centralasiatiska staternas svaga resultat när det gäller styresformer och det regionala 
samarbetet är viktiga orsaker till att den politiska, sociala och ekonomiska situationen är 
så dyster och till att framstegen när det gäller utvecklingssamarbetet är så begränsade.

C. Bristen på ömsesidigt förtroende förvärrar spänningarna kring delandet av naturresurser, 
undergräver regionalt samarbete och ökar risken för konfrontationer. Problemen med 
tillgång till vattenförsörjning beror dock mer på misshushållning av och slöseri med 
vattentillgångar än på ett kvantitativt underskott.

EU:s åtaganden 

1. Europaparlamentet anser att omfattningen och arten av EU:s engagemang måste vara 
differentierade och villkorade och bero på mätbara framsteg inom mänskliga rättigheter, 
goda styrelseformer, hållbar utveckling, rättsstatsprincipen och kampen mot korruption, i 
linje med liknande principer för EU:s grannskapspolitik.

2. Europaparlamentet erkänner vikten av det fortlöpande arbete som EU:s särskilda 
representanter uträttar på området för att säkerställa en hög nivå på den politiska dialogen 
med de centralasiatiska staterna. Parlamentet kräver att den politiska dialogen baseras på 
en utvärdering av hur de centralasiatiska staterna efterlever sina åtaganden som 
OSSE-medlemmar.

3. Europaparlamentet välkomnar att det förekommer regelbundna dialoger om de mänskliga 
rättigheterna med alla fem länderna, även om framstegen på plats totalt sett har varit 
begränsade och en negativ utveckling i vissa fall har kunnat konstateras. Parlamentet anser 
att det faktum att det förekommer dialoger om mänskliga rättigheter inte bör användas 
som en ursäkt för att exkludera människorättsrelaterade frågor som uppkommer på andra 
samarbetsområden eller för att låta bli att gå vidare. Parlamentet kräver att icke-statliga 
organisationer och civilsamhällets aktörer systematiskt engageras i förberedelserna av 
dessa dialoger samt att resultatet av dem görs offentligt för att möjliggöra en utvärdering 
av deras effektivitet och parternas åtaganden.

4. Europaparlamentet stöder inrättandet av fullvärdiga EU-delegationer i samtliga 
centralasiatiska länder i syfte att öka EU:s närvaro och synlighet i regionen och stärka det 
långsiktiga samarbetet och engagemanget på alla samhällsområden, samt för att främja 
bättre förståelse, framväxten av rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga 
rättigheterna.

5. Europaparlamentet beklagar svårigheterna som EU möter i samarbetet med civilsamhället 
på området för mänskliga rättigheter och goda styrelseformer i form av de fortsatta 
trakasserierna av icke-statliga organisationer i regionen. Parlamentet efterlyser stöd till 
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verkligt självständiga icke-statliga organisationer för att hjälpa dem att spela en effektiv 
roll i utvecklingen och konsolideringen av civilsamhället.

6. Europaparlamentet är positivt till att det regelbundet hålls regionala toppmöten mellan EU 
och Centralasien och efterlyser ett parlamentariskt forum för EU–Centralasien med syftet 
att utvärdera och bidra till innehållet i toppmötena. Parlamentet understryker vikten av 
regelbundet bilateralt parlamentariskt samarbete inom ramen för de befintliga 
parlamentariska samarbetskommittéerna och interparlamentariska möten med de 
centralasiatiska länderna.

Människors säkerhet, goda styrelseformer, mänskliga rättigheter och demokratisering

7. Europaparlamentet beklagar att den allmänna situationen på områdena för mänskliga 
rättigheter och rättsstatsprincipen är fortsatt oroväckande trots att en viss positiv 
utveckling har skett i regionen (avskaffande av dödsstraffet i Uzbekistan, några 
konstitutionella och rättsliga reformer, etc.).

8. Europaparlamentet kräver en förstärkning av dialogerna om mänskliga rättigheter för att 
göra dem mer effektiva och resultatinriktade. Parlamentet uppmanar rådet och 
Europeiska utrikestjänsten att utfärda riktmärken för framsteg som staterna i regionen gör 
på områdena mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, samt för effektiviteten hos 
EU:s åtgärder och biståndsprojekt för detta ändamål.

9. Europaparlamentet är oroat över den fortsatta användningen av tortyr och de stränga 
restriktionerna för medierna samt yttrande-, mötes- och föreningsfriheten. Parlamentet 
uppmanar EU och dess höga representant/vice ordförande att offentligt ta upp fallen med 
politiska fångar, fängslade människorättsförsvarare och journalister, och begära att de 
omedelbart friges.

10. Europaparlamentet anser att initiativet för rättsstatsprincipen är en grundläggande del av 
samarbetet med de centralasiatiska staterna och uppskattar den föredömliga interaktionen 
mellan EU och dess medlemsstater vid genomförandet av biståndsprojekt. Parlamentet 
förväntar sig att projektet med plattformen för rättsstatsprincipen innehåller tydliga mål 
och en transparent bedömning av dess genomförande och resultat, och samtidigt undviker
att förstärka säkerhetsstyrkornas repressiva inslag.

Energi, vatten och miljö

11. Europaparlamentet anser det vara av yttersta vikt att samarbetsprojekt för energi 
innehåller långvariga leveransavtal som bygger på principerna från utvinningsindustrins 
öppenhetsinitiativ.

12. Europaparlamentet anser att reformen av jordbrukssektorn är av yttersta vikt, särskilt för 
att diversifiera produktionen, minska beroendet av bomullsodling till förmån för andra 
grödor och för att införa avancerade metoder och tekniker för vattenhushållning, 
vattenskydd och bevattning.

13. Europaparlamentet betonar att vattenfrågor i regionen fortsätter att vara en av de 
huvudsakliga källorna till spänningar och potentiella konflikter. Parlamentet uppmanar i 
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detta avseende samtliga länder i regionen att snarast underteckna och ratificera Esbo- och 
Århuskonventionerna och främja medverkan av lokala aktörer i beslutsfattandet.

14. Europaparlamentet understryker behovet av att upprätta ett pålitligt och effektivt 
permanent ramverk där länder uppströms och nedströms tillsammans kan diskutera och 
besluta om vilka åtgärder som bör vidtas för att angripa och lösa vattenproblemen i 
regionen.

15. Europaparlamentet välkomnar det ökade engagemanget från de europeiska 
utvecklingsbankerna i regionen, och särskilt utvidgningen av EIB:s mandat för 
Centralasien som fokuserar på miljö- och vattenfrågor.

16. Europaparlamentet anser att dess sakkunskap inom förvaltning av gränsöverskridande 
vattentillgångar och dess befintliga engagemang i bilateralt samarbete för integrerade 
nationella vattenhushållningsplaner och multilateralt samarbete i det regionala 
vattenförvaltningsprojektet och den internationella fonden för Aralsjön ger EU en 
möjlighet att profilera sig som en medlare och förhandlare för delningen av
vattentillgångar mellan uppströms- och nedströmsländer (inklusive norra Afghanistan), en 
roll som ingen annan internationell aktör vill eller kan åta sig trots efterfrågan från de 
berörda länderna.

Säkerhet/gränsförvaltning

17. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för insatser som främjar regionalt samarbete som det 
enda sättet att åtgärda de berörda staternas många problem med säkerhet vid gränserna, 
resursförvaltning, etnicitet, miljö och utveckling.

18. Europaparlamentet noterar Kazakstans anslutning till tullunionen med Ryssland och 
Vitryssland och hoppas att utvecklingen av denna organisation kommer att skötas på ett 
inkluderande sätt gentemot de centralasiatiska stater som inte är en del av den.

19. Europaparlamentet efterlyser gränsöverskridande samarbete med Afghanistan, särskilt 
med landets gränsprovinser, inom transport-, energi-, handels- och utvecklingsåtgärder 
och program.

Kazakstan

20. Europaparlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden att fortsätta att 
utöva press på de kazakstanska myndigheterna så att de uppfyller sina löften om att 
förbättra valen och mediefriheten, vilket de meddelade inför sitt OSSE-ordförandeskap 
2010, i enlighet med OSSE-medlemmarnas huvudåtaganden och den nationella plan för 
de mänskliga rättigheterna som Kazakstans regering antog 2009.

21. Europaparlamentet välkomnar Kazakstans strävanden mot närmare och utökade 
förbindelser med EU och noterar de nyligen inledda förhandlingarna om ett nytt och 
förbättrat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan, men betonar att 
ekonomiskt samarbete måste gå hand i hand med politiskt samarbete och baseras på den 
politiska viljan att förverkliga gemensamma värderingar. Parlamentet ser i detta avseende 
fram emot konkreta framsteg på områdena medie-, förenings- och mötesfrihet samt 
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förbättringar i valprocessen under det kommande parlamentsvalet 2012.

Kirgizistan

22. Europaparlamentet lovordar Kirgizistan för dess ansträngningar för att genomföra 
demokratiska reformer och en övergång till ett verkligt flerpartisystem. Parlamentet 
hoppas att ytterligare framsteg kommer att uppnås i valprocessen under det förestående 
presidentvalet planerat till senare i år. Parlamentet påpekar dock att fortsatta åtgärder 
behövs för att utveckla en fullt fungerande demokrati och uppmanar i detta avseende den 
höga representanten/vice ordföranden att bistå myndigheterna i Kirgizistan i 
institutionsbyggande, konsolidering av demokratisk praxis och kampen mot korruption 
samt infiltrationen av organiserad brottslighet i den kirgizistanska administrationen.

23. Europaparlamentet välkomnar den kirgizistanska regeringens beslut att inrätta en särskild 
kommitté för att genomföra och övervaka rekommendationerna från den internationella 
oberoende kommissionen för utredningen av händelserna i södra Kirgizistan i juni 2010, 
och uppmanar de kirgizistanska myndigheterna att anta de nödvändiga åtgärderna för att 
lösa upp spänningar mellan etniska grupper och stabilisera situationen samt främja 
kulturell dialog och respekt för minoriteters rättigheter och kampen mot alla former av 
diskriminering. Parlamentet uppmanar EU att utforma och genomföra biståndsprogram 
tillsammans med de kirgizistanska myndigheterna och icke-statliga organisationer 
inriktade på konfliktlösning, försoning och förebyggande av straffrihet.

Tadzjikistan

24. Europaparlamentet uttrycker sin oro över ineffektiviteten i EU:s utvecklingsstöd till 
landet, till följd av den omfattande korruptionen och den hotande regionala splittringen 
som drivs av den mycket svåra ekonomiska och sociala situationen. Parlamentet efterlyser 
därför ett alternativt tillvägagångssätt baserat på människors säkerhet genom alternativa 
hjälpvägar.

25. Europaparlamentet uppmanar EU att främja och stödja utvecklingen av småskaliga 
vattenkraftverksprojekt fördelade längs med floderna och alternativ förnybar energi, 
genom genomförbarhetsstudier, teknisk expertis och, där så behövs, lämpliga lån från 
EIB.

Turkmenistan

26. Europaparlamentet noterar den lagstiftning som antagits på de politiska, ekonomiska och 
sociala områdena samt på utbildningsområdet och förväntar sig att orden följs av 
handlingar. Parlamentet uppmanar i detta avseende rådet och den 
höga representanten/vice ordföranden att uppmuntra myndigheterna i Turkmenistan att 
fullständigt genomföra den nya lagstiftningen och fortsätta samarbetet med internationella 
och regionala organisationer.

27. Europaparlamentet beklagar dock att inga av villkoren som parlamentet fastställde i 
februari 2008 för att gå framåt med interimsavtalet har uppfyllts, i synnerhet fritt och 
obehindrat tillträde för Internationella rödakorskommittén, frigivande av alla politiska 
fångar och samvetsfångar, avskaffandet av alla reseförbud från statens sida och möjlighet 
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för icke-statliga organisationer att arbeta fritt i landet.

Uzbekistan

28. Europaparlamentet noterar rådets slutsatser från oktober 2010 som innebar slutet för alla 
sanktioner mot Uzbekistan och bekräftade EU:s vilja att stärka förbindelserna med landet 
på ett omfattande sätt. Parlamentet påminner om att omfattningen av engagemanget beror 
på Uzbekistans framsteg på områdena mänskliga rättigheter, demokratisering och 
rättsstatsprincipen och förväntar sig att Europeiska utrikestjänsten och rådet utvecklar en 
politik för ett kritiskt, villkorat och samordnat europeiskt engagemang för Uzbekistan.

29. Europaparlamentet beklagar det beslut som de uzbekistanska myndigheterna nyligen tog 
om att stänga Human Rights Watch-kontoret i Tasjkent och uppmanar myndigheterna att 
ge nationella och internationella icke-statliga organisationer obehindrat tillträde och tillåta 
fri verksamhet i hela landet.

*
* *

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Centralasiens strategiska vikt för Europa är välkänd men ofta underskattad. Utvecklingen av 
en EU-strategi för denna region under 2007 visar på en ökad insikt och en vilja till ett globalt 
och strukturerat tillvägagångssätt.

Mycket har uppnåtts på fyra år av genomförande. Europeiska unionen har inrättat initiativ och 
program som är viktiga för att stödja de prioriteringar som finns fastställda i det ursprungliga 
dokumentet: goda styrelseformer, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och 
demokratisering, utbildning, ekonomisk utveckling, handel och investeringar, transport och
energi, hållbar miljö och vattenhushållning, kampen mot de gemensamma hoten och 
utmaningarna och interkulturell dialog.

EU har stärkt och förbättrat strukturen för sina relationer med de fem länderna, och 
sammanträden mellan höga tjänstemän från Europa och Centralasien har skett ofta och 
regelbundet. EU har infört regelbundna bilaterala dialoger om mänskliga rättigheter och 
nationell vattenpolitik. Medlemsstaterna är direkt inblandade i genomförandet av 
EU-strategin, de europeiska bankerna (EIB, EBRD) täcker nu regionen och instrumentet 
”investeringsfaciliteten för Centralasien” har nyligen skapats.

Men sedan 2007 har viktiga förändringar skett i världen. Efter den globala ekonomiska och 
sociala krisen följde de arabiska revolutionerna. Den internationella koalitionen har börjat dra 
sig ur Afghanistan utan att veta vad resultatet av kriget kommer att bli efter tio års militärt 
ingripande. Europeiska unionen har i och med Lissabonfördraget tillgång till verktyg för en 
konsekvent utrikespolitik och en utrikestjänst för att genomföra den. Slutligen har det skett 
viktiga och ofta tragiska händelser i Centralasien, som våldet mellan etniska grupper i Osj i 
juni 2010, och nya geostrategiska konstruktioner har uppstått i regionen. Detta har föranlett 
oss att se över vår politik gentemot Centralasien, utvärdera vad som har uppnåtts och föreslå 
nya tillvägagångssätt för att anpassa våra åtgärder för en region som konfronterar ett stort 
antal hot som kan ha följder för Europa. 

Trots obestridliga framsteg är tillkortakommandena för EU:s strategi gentemot Centralasien i 
dag uppenbara. EU lyckas inte förena sina olika mål, värden och intressen inom effektiva 
program anpassade till de lokala förhållandena.

Projektens inverkan är svår att mäta och EU är inte tillräckligt synligt i Centralasien. EU har 
endast tre delegationer och har svårigheter med att öppna dem i de andra två länderna. EU 
saknar också personal på plats och unionens projekt genomförs oftast av andra internationella 
organisationer. 

De begränsade ekonomiska medlen1 som EU avsätter till Centralasien vittnar om det bristande 
intresset för regionen, men också om den begränsade absorptionsförmågan hos 
mottagarländerna. En tredjedel av stödet öronmärks för främjandet av regionalt samarbete, 
men denna centrala uppgift är svår att genomföra på grund av spänningar mellan länderna. 
Därför finns en risk att dessa medel omfördelas till bilaterala projekt eller till och med till 

                                               
1 Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete har avsatt 321 miljoner euro för genomförandet av 
strategin från 2011–2013, dvs 20 miljoner euro per år och land. 
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andra regioner i världen. 

Den gemensamma lägesrapporten för 2010 (rådet och kommissionen) nämner att förbättringar 
behövs, men specificerar inte alltid vilka konkreta åtgärder som bör vidtas. 

Enligt vår synpunkt bör EU göra en ny djupgående utvärdering av sin strategi och förstärka 
sitt engagemang genom att koncentrera sig på de mål och åtgärder som kommer att bidra mest 
till att möta de mest kritiska utmaningarna, nämligen, mänskliga rättigheter och 
rättsstatsprincipen, vatten och energi samt regional säkerhet. 

Föredraganden anser att grundpelarna för EU:s nya strategi för regionen bör vara människors 
säkerhet och ett verkligt regionalt samarbete. 

EU bör genomföra samma djupgående översyn i Centralasien som den som har genomförts i 
regionens omedelbara närhet. För att bevara sin trovärdighet kan EU inte främja sina etiska 
värderingar i en del av världen och samtidigt låta bli att reagera på överträdelser av dessa i en 
annan del av världen. Mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen bör vara den röda tråden 
som går genom alla europeiska åtgärder eller initiativ.

Regeringarna i Centralasien fortsätter att använda förtryckande metoder för att bevara regimer 
med personmakt utan att ta ett långsiktigt säkerhetsansvar för sina samhällen. EU och dess 
västliga partnerländer hade länge en tendens att tro att denna stabilitet var av värde i sig själv 
och har valt att ignorera både dess osäkra karaktär och den mänskliga kostnaden. 

EU kan inte längre fortsätta på detta sätt. Stabilitet som baseras på förtryck är kortvarig. 
Oroligheter kan bryta ut i alla länder i regionen när som helst, vilket blev tydligt av 
hastigheten med vilken våldet mellan etniska grupper spred sig förra året. EU bör kunna 
reagera på det politiska vakuum som en förändring till följd av etniska och regionala 
konflikter skulle kunna leda till. 

Det är viktigt att komma ifrån ett funktionssätt som privilegierar de nuvarande regimernas 
stabilitet i olika intressens namn, såsom den avlägsna möjligheten till en diversifiering av våra 
gasleveranser eller etablering av militärbaser för att förse de europeiska trupperna i 
Afghanistan med förnödenheter. EU:s ekonomiska stöd till det uzbekiska parlamentet, som 
inte alls är en demokratiskt vald institution, eller tilldelningen av europeiskt stöd ämnat för 
icke-statliga organisationer till stiftelsen som kontrolleras av Uzbekistans regering är bara 
två exempel bland många, men de är talande. En sådan eftergivenhet kan inte fortsätta. 

Vår avsikt är inte att föreslå ett tillbakadragande från EU:s sida. Tvärtom är det hög tid att 
engagera sig i Centralasien men på ett nytt sätt. 

Människors säkerhet

Vi måste förklara för våra partner hur vår definition av säkerhet och stabilitet skiljer sig från 
deras. EU bör vara kritisk mot regeringar som bryter mot sina befolkningars grundläggande 
rättigheter i den nationella säkerhetens namn och få dem att förstå att sådana åtgärder endast 
leder till extremism och radikalisering. Villkorlighet måste vara centralt i vår politik och 
principerna för ”differentiering” och ”mer för mer” bör tillämpas. 
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Konceptet människors säkerhet kan ge EU en stabil begreppsram och ge större legitimitet och 
relevans för unionens politiska åtgärder. Att främja säkerhet genom att möta befolkningarnas 
praktiska dagliga behov bör vara huvudinriktningen. Större vikt bör läggas på gemensamma 
projekt med lokala ledare och civilsamhället, åtminstone där det finns grundläggande villkor 
för att göra det.

EU:s samarbete med vart och ett av länderna kräver bilaterala differentierade tillvägagångssätt 
som är lämpliga för varje lands behov. Länderna som är rika på gas och olja, Kazakstan och 
Turkmenistan, har ett större behov av teknisk hjälp för att genomföra reformer än av 
utvecklingsstöd. Å andra sidan har Kirgizistan och Tadzjikistan, fattiga och sårbara länder, 
behov av direkt ekonomiskt stöd, under förutsättning att dess användning kan kontrolleras på 
ett transparent sätt, men ännu mer av ett stöd riktat mot landsbygdssamhällen, grundskole-
och gymnasieutbildning, reformer och en förstärkning av rättsväsendet. 

Mycket beror på i vilken grad ett land är öppet. EU kan, om så är nödvändigt, anpassa sitt 
tillvägagångssätt i enlighet därmed, men måste alltid basera sina åtgärder på målen för 
människors säkerhet och hållbar utveckling. 

Ett flertal aspekter av EU:s nuvarande åtgärder kan införas inom denna nya ram, särskilt det 
humanitära stödet och utvecklingsstödet, liksom EU:s bidrag till OSSE:s polisiära insats i Osj 
– inte utan en kritisk utvärdering av dess verkliga effektivitet beträffande målet att möta 
befolkningens behov – men också programmen som riktar sig till brottsbekämpande
myndigheter och rättsväsendet. 

Regionalt samarbete

Tonvikten som EU-strategin lägger på ett regionalt tillvägagångssätt är fullständigt befogad. 
Det nödvändiga samarbetet mellan de fem länderna fungerar inte på grund av den ömsesidiga 
misstron och ett flertal meningsskiljaktigheter. Säkerhets-, utvecklings- och 
miljöskyddsproblem kräver ett nära samarbete från EU med varje land, men de kan inte lösas 
utan en vilja från de berörda länderna att samarbeta sinsemellan. 

De destabiliserande faktorerna är många: organiserad brottslighet, handel med narkotika, 
radioaktivt material och människor, terrorism och natur- och miljökatastrofer samt en osäker 
utgång av kriget i Afghanistan. Infiltrationen av väpnade grupper från Afghanistan är inte på 
väg att upphöra givet de svårbevakade gränserna. Interregionala spänningar förekommer 
mellan länder uppströms och nedströms på grund av delade vattenresurser och kontrollen av 
dessa. Stängda gränser och handelsavbrott är inte ovanliga påtryckningsmedel som används 
mot grannländerna. Vissa gränser är fortfarande omstridda och sammandrabbningar mellan 
olika folkgrupper förekommer allt oftare. I de fattigaste länderna tillkommer de ekonomiska 
kriserna och livsmedelskriserna i anslutning till de regionala eller etniska spänningarna och 
osäkerheten, vilka orsakas av den utbredda korruptionen och avsaknaden av en rättsstat.

Dessutom har nya ekonomiska barriärer konstaterats: tullunionen mellan Ryssland, 
Vitryssland och Kazakstan stärker farhågorna för nya hinder för handel med grannländerna. 
Den väcker intresse i vissa länder medan andra håller fast vid sin isolationistiska politik.
Klimatförändringarna har allvarliga följder, speciellt med tanke på att befolkningen, som är 
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koncentrerad till den lilla delen beboeligt land, ständigt ökar. Fyrtio procent av glaciärerna har 
försvunnit och den ensidiga bomullsodlingen, som förlitar sig på ett föråldrat 
bevattningssystem, slösar en avsevärd mängd av det tillgängliga vattnet. Den krympande 
Aralsjön och ökenspridningen till följd av den massiva avledningen av floder för bevattning 
påverkar hundratusentals människors liv. Radioaktivt och kemiskt avfall från gamla sovjetiska 
anläggningar i Ferghanadalen har lämnats nära floder och befolkade områden. Utsläpp av 
industriellt avfall och utvinning av gas och olja till havs som inte följer miljönormer är 
orsaken till förstörelsen av fauna och fiskeresurser i Kaspiska havet. 

EU bör därför eftersträva en roll som medlare eller förhandlare. EU har fördel av den 
neutralitet som många av de stora grannländerna saknar, erfarenhet från sin egen 
integrationsprocess och den tekniska kompetensen. Den kan lära av genomförandet av sina 
regionala program (gränsförvaltningsprogrammet för Centralasien, handlingsplanen mot 
narkotika för Centralasien, EU:s initiativ om vatten, initiativet för rättsstatsprincipen etc.). 

Förutom samarbetet med de medlemsstater som är engagerade i Centralasien (vilket, bör 
betonas, är mer effektivt och betydelsefullt än någon annanstans i världen) och med andra 
stora givare, bör EU också stärka sitt samarbete med de stora grannarna i regionen, Ryssland 
förvisso, men även Kina, Indien och Pakistan.

Vi föreslår också att ett regionalt interparlamentariskt forum upprättas, vilket EU genom 
Europaparlamentet skulle kunna föreslå till parlamenten i de fem länderna. På så vis skulle 
Europas valda representanter kunna dela med sig av sina erfarenheter till sina kolleger i 
Centralasien och dessutom uppmuntra dem att knyta kontakter mellan sig eftersom de i 
nuläget är nästintill obefintliga. 


