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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. uznaje znaczenie bliższych stosunków strategicznych między regionem Azji Środkowej a 

UE i nalega na wzmocnienie powiązań handlowych i wymiany handlowej między tymi 

dwoma regionami w oparciu o wspólne wartości zapisane w umowach o partnerstwie i 

współpracy; zauważa, że UE jest drugim pod względem wielkości partnerem handlowym 

państw Azji Środkowej; domaga się, by rola UE w tym regionie polegała na 

propagowaniu sprawiedliwego i wolnego handlu, otwartych i zdywersyfikowanych 

społecznych gospodarek rynkowych, norm WTO i zasad handlu międzynarodowego; 

domaga się, by UE była bardziej aktywna w odpowiedzi na rosnące wpływy regionalne 

Rosji i Chin; 

2. zwraca uwagę na znaczenie zawarcia rozszerzonej umowy o partnerstwie i współpracy z 

Kazachstanem i wzywa Komisję do wzmocnienia stosunków dwustronnych z innymi 

krajami tego regionu; podkreśla, jak ważne jest, by oprócz zacieśniania stosunków 

handlowych i gospodarczych przyjąć kompleksowe podejście obejmujące silny dialog 

polityczny i dotyczący praw człowieka; ponownie wyraża stanowisko, że postęp w 

negocjacjach zależy od postępu w realizacji reformy politycznej oraz poszanowania praw 

człowieka i praworządności; uważa, że członkostwo w WTO, jak też w MOP i innych 

agencjach ONZ, jest również ważnym wkładem w tym zakresie, i wzywa Uzbekistan i 

Turkmenistan do podążania za przykładem pozostałych państw Azji Środkowej; 

3. wzywa Komisję do zacieśnienia powiązań politycznych i dyplomatycznych z 

Turkmenistanem oraz wyraża nadzieję na szybkie zawarcie umowy o partnerstwie i 

współpracy oraz ustanowienie delegatury UE w Aszchabadzie; 

4. podkreśla, że Azja Środkowa jest strategicznym partnerem UE w jej dążeniu do 

dywersyfikacji dostaw energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego; uważa, że 

przyszła strategia UE wobec Azji Środkowej musi obejmować szerszą wizję, 

wykraczającą poza sektor energetyki, która mogłaby uwzględniać również kraje takie jak 

Azerbejdżan i Iran, a nawet Mongolię, zgodnie z europejskimi zobowiązaniami do 

zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji i z myślą o zmniejszeniu zależności od 

wywozu paliw kopalnych i innych zasobów naturalnych oraz o sprzyjaniu dywersyfikacji 

gospodarki; podkreśla, że UE powinna przyczynić się do rozstrzygnięcia sporów 

dotyczących Morza Kaspijskiego, aby wykorzystać jego potencjał w dziedzinie energetyki 

i ułatwić budowę nowej infrastruktury energetycznej łączącej Azję Środkową z innymi 

regionami; 

5. uważa, że zróżnicowanie gospodarcze tego regionu oferuje wartość dodaną, jeśli chodzi o 

rozwój regionalny, stabilność i bezpieczeństwo, przy uwzględnieniu równowagi 

społecznej, gospodarczej i środowiskowej; jest zdania, że modernizacja i rozwój 

zrównoważonego transportu krajowego i infrastruktury energetycznej, zwłaszcza na 

obszarach wiejskich, oraz poprawa dostępu do szybkiego internetu i ułatwienie rozwoju 

sieci połączeń międzyregionalnych są kwestiami zasadniczymi; uważa, że naprawa 

środowiska i zrównoważony rozwój powinny być równie ważnymi elementami dla 
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rozwoju regionu, a także zwraca uwagę na znaczenie handlu promowaniu obu tych 

elementów; opowiada się za zwiększeniem wsparcia UE przeznaczonego na rozwój 

energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i gospodarowania zasobami w 

państwach Azji Środkowej oraz na sprzyjanie współpracy transgranicznej tych państw; 

6. zauważa, że w regionie nie ma wystarczająco wysoko wykwalifikowanej profesjonalnej 

siły roboczej, co wpływa na jego konkurencyjność i rozwój gospodarczy oraz ogranicza 

możliwości inwestycji zagranicznych; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do 

położenia większego nacisku na wsparcie reform szkolnictwa wyższego, dopasowanie 

kształcenia do rynku pracy, szkolenie zawodowe, wymiany studenckie, stypendia, 

szkolenie i dzielenie się wiedzą ekspercką, zwłaszcza z myślą o młodszym pokoleniu; 

podkreśla, że kształcenie i szkolenie zawodowe, w takim samym stopniu jak inwestycje i 

rozwój gospodarczy, są kluczowe dla społecznego i demokratycznego rozwoju państw 

Azji Środkowej i ich obywateli; uważa, że współpraca z Europą w tej dziedzinie musi się 

odbywać przy pomocy ukierunkowanego i przetestowanego instrumentu, takiego jak 

Erasmus+; 

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Kirgistanu dotyczący stosowania systemu GSP + i 

wyraża nadzieję, że Tadżykistan i Uzbekistan pójdą jego śladem; 

8. apeluje o stałe wysiłki służące wsparciu modernizacji i dywersyfikacji gospodarki tych 

państw oraz pomocy tym państwom w ustanowieniu przyjaznych warunków dla 

inwestycji zagranicznych dzięki wzmocnieniu praworządności, poszanowania praw 

człowieka, praw podstawowych i praw mniejszości, skutecznemu stosowaniu klauzuli 

niewykonania, ograniczeniu obciążeń biurokratycznych i ingerencji administracyjnej w 

działalność przedsiębiorstw, poprawieniu klimatu biznesowego, eliminacji barier w 

handlu transgranicznym oraz zreformowaniu wymiaru sprawiedliwości; zwraca uwagę na 

potrzebę zapewnienia kompleksowej ochrony praw własności i inwestycji zagranicznych, 

przy jednoczesnym działaniu na rzecz zwalczania korupcji i zapewnianiu szkoleń; 

wskazuje, że korupcja pozostaje jedną z największych przeszkód w inwestycjach 

zagranicznych w tym regionie; 

9. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie pomocy makrofinansowej i wzywa do tego, aby 

odnośny instrument stosowano w oparciu o ścisłe kryteria kosztów i korzyści oraz 

szczegółowe oceny skutków koncentrujące się na efekcie mnożnikowym; uwzględniając 

najważniejsze punkty strategicznych sprawozdań z postępów, podkreśla znaczenie 

zaangażowania państw członkowskich we wdrażanie pomocy UE w celu uzyskania 

większego wpływu i lepszych wyników; 

10. zgodnie z ustaleniami OECD uznaje w szczególności znaczenie programów powiązań 

biznesowych BIZ-MŚP jako narzędzia dywersyfikacji i maksymalizacji efektu 

mnożnikowego inwestycji umożliwiającego państwom Azji Środkowej ściślejsze 

wpisanie programów powiązań biznesowych w gospodarki krajowe i zwiększenie ich 

konkurencyjności, a jednocześnie umożliwienie im uzyskania dostępu do rynków 

międzynarodowych, finansowania, technologii i umiejętności zarządczych; w związku z 

tym wzywa rządy państw Azji Środkowej do zainicjowania tych programów i zwiększenia 

udziału zainteresowanych stron w już działających programach powiązań biznesowych; 

zauważa, że w celu dopilnowania, by produkcja lokalna spełniała międzynarodowe normy 

jakości, należy wprowadzić środki uzupełniające, takie jak oferowanie programów 

szkoleń, które pomagają MŚP w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, czy pomoc MŚP 
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w spełnieniu uznanych na szczeblu międzynarodowym norm jakości; 

11. uważa, że UE we współpracy z państwami członkowskimi powinna nadal wspierać 

specjalną politykę integracji regionalnej i budowania zaufania, lecz również nagradzać 

pozytywne kroki czynione przez poszczególne państwa Azji Środkowej lub grupy tych 

państw w drodze zacieśnionej współpracy; uważa, że działania UE powinny być 

dostosowane do potrzeb i specyfiki poszczególnych krajów; podkreśla potrzebę 

pogłębienia dialogu politycznego i propagowania środków budowy zaufania między 

poszczególnymi państwami tego regionu; 

12. uznaje, że współpraca Uzbekistanu z MOP w kwestii zbiorów bawełny jest kontynuowana 

w sposób pomyślny oraz że czynione są postępy w kwestii planowej pracy dzieci; 

zauważa jednak, że istnieje pole do poprawy, o czym świadczy sytuacja w zakresie 

przymusowej pracy i zastraszania oraz środków przymusu stosowanych wobec 

pozarządowych grup broniących praw człowieka i praw pracowniczych, jaką odnotowano 

podczas monitorowania zbiorów bawełny w 2015 r.; 

13. przypomina, że Parlament postanowił nie rozpatrywać udzielenia zgody na zawarcie 

protokołu do umowy o partnerstwie i współpracy rozszerzającego postanowienia tej 

umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, dopóki nie zostanie 

potwierdzone, że wdrożono konkretne reformy, które przyniosły istotne skutki polegające 

na tym, że oprócz działań dotyczących eliminacji pracy dzieci, faktycznie trwają obecnie 

w Uzbekistanie działania zmierzające również do wyeliminowania praktyki przymusowej 

pracy. 
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