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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. anerkender betydningen af tættere strategiske forbindelser mellem den centralasiatiske 

region og EU og insisterer på en styrkelse af de handelsmæssige forbindelser og 

udvekslinger mellem de to regioner på grundlag af de fælles værdier, som er knæsat i 

partnerskabs- og samarbejdsaftalerne; påpeger, at EU er den næststørste handelspartner 

for de centralasiatiske lande; opfordrer til, at EU påtager sig en rolle i regionen som 

fortaler for fair og fri handel, åbne og diversificerede sociale markedsøkonomier, WTO-

standarder og principperne for international handel; opfordrer til, at EU bliver mere 

proaktiv som reaktion på Ruslands og Kinas voksende regionale indflydelse; 

2. understreger betydningen af indgåelsen af en udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale 

med Kasakhstan og opfordrer Kommissionen til at styrke de bilaterale forbindelser med 

andre lande i regionen; insisterer på vigtigheden af en omfattende tilgang med en stærk 

politisk dialog og dialog om menneskerettigheder ud over en styrkelse af de 

handelsmæssige og økonomiske forbindelser; gentager sin holdning om, at fremskridt i 

forhandlingerne afhænger af de fremskridt, der er sket med hensyn til politiske reformer, 

respekt for menneskerettighederne og retsstaten; mener, at WTO-medlemskabet sammen 

med medlemsskabet af ILO og andre FN-organisationer også yder et vigtigt bidrag i denne 

forbindelse, og opfordrer Usbekistan og Turkmenistan til at følge de andre centralasiatiske 

staters eksempel; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til at skabe tættere politiske og diplomatiske 

forbindelser med Turkmenistan og håber, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen kan 

indgås hurtigt, og at der kan åbnes et EU-delegationskontor i Asjkhabad; 

4. understreger de strategiske partnerskaber i den centralasiatiske regions betydning for EU i 

dets forsøg på at diversificere sine energiforsyningskilder og sikre energisikkerhed; 

mener, at den fremtidige EU-Centralasien-strategi bør have en bredere vision ud over 

energi, som også kan omfatte lande som Aserbajdsjan, Iran og endog Mongoliet, i 

overensstemmelse med EU's forpligtelser for så vidt angår bæredygtig udvikling og 

dekarbonisering og med henblik på at reducere afhængigheden af eksport af fossile 

brændstoffer og andre naturressourcer og fremme en diversificering af økonomien; 

understreger, at EU bør bidrage til at løse tvister vedrørende Det Kaspiske Hav med 

henblik på at udnytte dets potentiale og lette etableringen af ny energiinfrastruktur, som 

forbinder Centralasien med andre regioner; 

5. mener, at den økonomiske diversificering i regionen giver merværdi for så vidt angår 

regional udvikling, stabilitet og sikkerhed under hensyntagen til den sociale, økonomiske 

og miljømæssige balance; finder det nødvendigt at modernisere og udvikle bæredygtige 

nationale transport- og energiinfrastrukturer, navnlig i landdistrikterne, forbedre adgangen 

til højhastighedsinternet og fremme udviklingen af interregionale forbindelser; mener, at 

miljømæssig rehabilitering og bæredygtig udvikling bør have samme vægt i forbindelse 

med udviklingen i regionen og understreger handels betydning med hensyn til at fremme 

begge dele; er tilhænger af at øge EU’s støtte til udvikling af vedvarende energi, 

energieffektivitet og ressourceforvaltning i de centralasiatiske lande og til at fremme 
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grænseoverskridende samarbejde mellem dem; 

6. påpeger, at regionen mangler en tilstrækkelig højtkvalificeret og professionel 

arbejdsstyrke, og at denne situation påvirker konkurrenceevnen og den økonomiske 

udvikling i regionen og begrænser mulighederne for udenlandske investeringer; opfordrer 

derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge større vægt på støtte til reformer af 

de videregående uddannelser, tilpasning af uddannelser til arbejdsmarkedet, 

erhvervsuddannelse, udveksling af studerende, stipendier samt uddannelse og udveksling 

af knowhow med fokus på unge; understreger, at almen og faglig uddannelse ligesom 

investeringer og økonomisk udvikling er grundlæggende for social og demokratisk 

fremgang i de centralasiatiske lande og for deres borgere; er af den opfattelse, at 

samarbejde med EU på dette område skal være baseret på et målrettet og efterprøvet 

instrument såsom Erasmus+; 

7. glæder sig over Kirgisistans anmodning om anvendelse af GSP+-ordningerne og håber, at 

Tadsjikistan og Usbekistan vil følge dette eksempel; 

8. opfordrer til fortsatte bestræbelser på at støtte moderniseringen og diversificeringen af 

økonomien i disse lande og til at bistå dem med at skabe et gunstigt miljø for udenlandske 

investeringer ved at styrke retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne, de 

grundlæggende rettigheder og mindretalsrettigheder og en effektiv anvendelse af 

suspensionsklausulen, ved at nedbringe de administrative byrder og administrativ 

indblanding i virksomheder, forbedre erhvervsklimaet samt udrydde hindringerne for 

handel på tværs af grænser og gennemføre en reform af retssystemet; understreger 

behovet for at sikre en vidtrækkende beskyttelse af ejendomsrettigheder og udenlandske 

investeringer og samtidig bekæmpe korruption og sørge for uddannelse; påpeger, at 

korruption fortsat er en af de største hindringer for udenlandske investeringer i regionen; 

9. glæder sig over den øgede makrofinansielle bistand og opfordrer til, at dette instrument 

anvendes på grundlag af strenge costbenefitkriterier og grundige konsekvensanalyser, der 

fokuserer på spillovereffekten; fremhæver under hensyntagen til de vigtigste punkter i de 

strategiske statusrapporter betydningen af, at medlemsstaterne inddrages i gennemførelsen 

af EU’s bistand for at opnå større virkninger og bedre resultater; 

10. anerkender i overensstemmelse med OECD's konklusioner den særlige betydning af 

programmet for forretningsmæssige forbindelse mellem SMV'er og direkte udenlandske 

investeringer som et redskab til diversificering og optimering af  spillovereffekten af 

investeringer, der gør det muligt for de centralasiatiske lande i højere grad at knytte 

direkte udenlandske investeringer til deres nationale økonomier og øge deres 

konkurrenceevne, samtidig med at det giver dem mulighed for at få adgang til 

internationale markeder, finansiering, teknologi og ledelseskvalifikationer; opfordrer i 

denne forbindelse regeringerne i de centralasiatiske stater til at gå i gang med disse 

programmer og til i højere grad at inddrage interessenterne i de allerede eksisterende 

programmer; påpeger, at der for at sikre, at den lokale produktion opfylder internationale 

kvalitetsstandarder, er behov for supplerende foranstaltninger som f.eks. 

uddannelsesprogrammer, der kan hjælpe SMV’erne med at højne deres personales 

kvalifikationer, og hjælp til SMV'er med at opfylde internationalt anerkendte 

kvalitetsstandarder; 
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11. mener, at EU i samarbejde med medlemsstaterne fortsat bør fremme specifikke regionale 

integrationsfremmende og tillidsskabende politikker, samtidig med at det også bør 

belønne positive skridt, som de enkelte centralasiatiske lande eller grupper af lande tager, 

med øget samarbejde; er af den opfattelse, at EU's foranstaltninger bør tilpasses hvert 

enkelt lands specifikke behov og karakteristiske træk; understreger, at det er nødvendigt at 

udbygge den politiske dialog og fremme tillidsskabende foranstaltninger mellem landene i 

regionen; 

12. bemærker, at Usbekistans samarbejde med ILO om bomuldshøst fortsætter på en 

opmuntrende måde, og at der sker fremskridt i spørgsmålet om systematisk børnearbejde; 

bemærker imidlertid, at at der er plads til forbedringer, hvilket ses af situationen med 

tvangsarbejde og intimideringen af og pressionen på ikke-statslige menneske- og 

arbejdstagerrettighedsorganisationer i forbindelse med overvågningen af bomuldshøsten i 

2015; 

13. minder om, at Parlamentet har besluttet ikke at overveje sit samtykke til protokollen til 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der udvider aftalens bestemmelser til også at omfatte 

bilateral handel med tekstiler, før det bekræftes, at konkrete reformer er blevet gennemført 

og har vist væsentlige resultater med hensyn til at sikre, at også praksis med 

tvangsarbejde, ud over børnearbejde, reelt er ved at blive afskaffet i Usbekistan. 
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