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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 

în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. recunoaște importanța unor relații strategice mai strânse între regiunea Asiei Centrale și 

UE și insistă asupra consolidării legăturilor și schimburilor comerciale dintre cele două 

regiuni pe baza valorilor comune consacrate în acordurile de parteneriat și cooperare 

(APC); subliniază că UE este al doilea cel mai mare partener comercial pentru țările din 

Asia Centrală; solicită ca rolul UE în regiune să fie acela de promotor al comerțului liber 

și echitabil, al economiilor de piață deschise și diversificate, al standardelor OMC și al 

principiilor comerțului internațional, solicită UE să joace un rol mai proactiv pentru a 

contracara influența regională crescândă a Rusiei și a Chinei; 

2. atrage atenția asupra importanței încheierii Acordului de parteneriat și cooperare 

consolidat (EPCA) cu Kazahstanul și invită Comisia să consolideze relațiile bilaterale cu 

alte țări din regiune; insistă asupra importanței unei abordări globale, cu un puternic 

dialog politic și pe tema drepturilor omului, pe lângă întărirea relațiilor comerciale și 

economice; își afirmă din nou punctul de vedere potrivit căruia progresul negocierilor 

depinde de progresul reformei politice și în respectarea drepturilor omului și a 

preeminenței legii; consideră că calitatea de membru al OMC are, de asemenea, o 

contribuție importantă în acest sens, ca și calitatea de membru al OIM și al altor agenții 

ale ONU și invită Uzbekistanul și Turkmenistanul să urmeze exemplul celorlalte state din 

Asia Centrală; 

3. îndeamnă Comisa Europeană să își intensifice relațiile politice și diplomatice cu 

Turkmenistanul și speră că se va încheia rapid un APC și că se va deschide o Delegație a 

UE la Așgabat; 

4. subliniază rolul de partener strategic pentru UE al Asiei Centrale în încercările sale de 

diversificare a resurselor sale energetice și de asigurare a securității energetice; consideră 

că viitoarea strategie UE-Asia Centrală trebuie să aibă o viziune mai largă, dincolo de 

domeniul energiei, care poate include și țări precum Azerbaidjan, Iran și chiar și 

Mongolia, în conformitate cu angajamentele europene față de dezvoltarea sustenabilă și 

decarbonizare, cu scopul de a reduce dependența exporturilor de combustibilii fosili și de 

alte resurse naturale și a crește gradul de diversificare a economiei; subliniază că UE ar 

trebui să contribuie la soluționarea litigiilor privind Marea Caspică cu scopul de a 

valorifica potențialul energetic al acesteia și a facilita construcția de noi infrastructuri 

energetice care să lege Asia Centrală de alte regiuni; 

5. consideră că diversificarea economică în regiune creează valoare adăugată din perspectiva 

dezvoltării regionale, a stabilității și a securității, ținând seama de echilibrul social, 

economic și ecologic; consideră că este esențială modernizarea și dezvoltarea unei 

infrastructuri interne sustenabile de transport și energie, mai ales în zonele rurale, 

îmbunătățirea accesului la internetul de mare viteză și facilitarea dezvoltării conectivității 

inter-regionale; consideră că renovarea ecologică și dezvoltarea sustenabilă ar trebui să fie 

la fel de prioritare în contextul dezvoltării regiunii și subliniază importanța comerțului în 

promovarea ambelor; încurajează creșterea sprijinului acordat de UE pentru dezvoltarea 

energiei din surse regenerabile, pentru eficiența energetică și gestionarea resurselor în 
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țările din Asia Centrală și pentru încurajarea cooperării transfrontaliere dintre ele; 

6. atrage atenția asupra faptului că în regiune este lipsă de forță de muncă profesională, de 

înaltă calificare, lucru care afectează competitivitatea și dezvoltarea economică a acesteia 

și limitează posibilitățile de investiții străine; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 

membre să pună un accent mai mare pe sprijinirea reformelor din învățământul superior, 

pe corelarea educației la piața muncii, pe formarea profesională, precum și pe schimburile 

de studenți, pe bursele de studii, pe formare și pe schimbul de know-how, care să se axeze 

asupra tinerei generații; subliniază că instruirea și formarea profesională, ca și investițiile 

și dezvoltarea economică, sunt esențiale pentru progresul social și democratic al țărilor 

Asiei Centrale și pentru cetățenii acestora; consideră că cooperarea cu Europa în acest 

domeniu trebuie să fie bazată pe un instrument bine orientat și deja consacrat, precum 

Erasmus+; 

7. salută solicitarea Kârgâzstanului de aplicare a regimului SPG + și speră că Tadjikistan și 

Uzbekistan îi vor urma exemplul; 

8. solicită să se depună eforturi continue pentru a sprijini modernizarea și diversificarea 

economiilor acestor țări și a le ajuta să creeze un mediu favorabil pentru investițiile 

străine, prin consolidarea preeminenței legii, a respectării drepturilor omului, a drepturilor 

fundamentale, precum și a drepturilor minorităților, prin utilizarea eficientă a clauzei de 

neexecutare, reducerea sarcinilor birocratice și a ingerințelor administrative în 

întreprinderi, prin îmbunătățirea climatului de afaceri, eliminarea obstacolelor din calea 

comerțului transfrontalier și prin reformarea sistemului judiciar; subliniază necesitatea 

asigurării unei protecții cuprinzătoare a drepturilor de proprietate și a investițiilor străine, 

prin combaterea corupției și prin programe de formare; subliniază faptul că corupția 

rămâne una dintre cele mai mari obstacole în calea investițiilor străine în regiune; 

9. salută majorarea asistenței macrofinanciare și solicită ca instrumentul în cauză să fie 

utilizat conform unor criterii riguroase de costuri/beneficii și pe baza unor analize de 

impact detaliate care să se axeze pe efectele de propagare; luând în considerare 

principalele puncte ale rapoartelor privind progresele înregistrate de strategie, evidențiază 

importanța implicării statelor membre în punerea în aplicare a asistenței UE cu scopul de a 

obține un impact mai mare și a avea rezultate mai bune; 

10. recunoaște, în conformitate cu concluziile OCDE, importanța deosebită a programelor 

privind legăturile de afaceri (BLP) dintre investițiile directe străine (FDI) și IMM-uri ca 

instrument de diversificare și maximizare a efectului de propagare a investițiilor, care 

permite țărilor din Asia Centrală să coreleze mai strâns FDI cu economiile lor naționale, 

sporindu-și competitivitatea, permițând acestora, în același timp, să aibă acces la piețele 

internaționale, la finanțe, tehnologii și la competențe de management; în acest sens, invită 

guvernele statelor din Asia Centrală să inițieze astfel de programe și să crească implicarea 

părților interesate în BLP deja existente; subliniază că, pentru a asigura că producția locală 

îndeplinește standardele internaționale de calitate, trebuie instituite măsuri complementare 

cum ar fi oferirea de programe de formare care să ajute IMM-urile să amelioreze 

competențele personalului lor sau sprijinirea IMM-urilor în a adopta standarde de calitate 

recunoscute la nivel internațional; 

 

11. consideră că UE, în colaborare cu statele membre, ar trebui să promoveze în continuare o 
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integrare regională și politici specifice de consolidare a încrederii și, în același timp, să 

recompenseze măsurile pozitive adoptate de diferite țări sau grupuri de țări din Asia 

Centrală prin intermediul unei cooperări mai intense; consideră că măsurile UE trebuie să 

fie orientate către nevoile și caracteristicile specifice ale fiecărei țări; insistă asupra 

necesității de a aprofunda inițiativele de dialog politic și a promova acțiuni de consolidare 

a încrederii între țările din regiune; 

12. recunoaște că cooperarea dintre Uzbekistan și OIM pe tema recoltării bumbacului 

continuă în mod încurajator și că se înregistrează progrese cu privire la chestiunea muncii 

sistematice a copiilor; constată, cu toate acestea, că sunt posibile progrese, după cum a 

demonstrat situația referitoare la munca forțată, la intimidarea și constrângerea grupurilor 

neguvernamentale pentru drepturilor omului și ale lucrătorilor în timpul monitorizării 

recoltării bumbacului în 2015; 

13. reamintește că Parlamentul European a hotărât să nu ia în considerare aprobarea încheierii 

protocolului la APC care extinde prevederile acestuia la comerțul bilateral cu textile până 

când nu se confirmă că au fost implementate reforme concrete care au avut rezultate 

substanțiale care să asigure că, pe lângă munca copiilor, și practica muncii forțate este în 

mod efectiv pe cale de a fi eradicată în Uzbekistan; 
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