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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. sprijină încheierea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat (APCC) cu 

Kazahstan, deoarece îmbunătățește dispozițiile comerciale și se bazează pe obligațiile și 

disciplina pe care le presupune apartenența la OMC; subliniază importanța deosebită a 

consolidării relațiilor politice, economice și comerciale ale UE cu Kazahstan, pe baza 

angajamentelor comune față de valorile internaționale, inclusiv față de obligațiile 

asumate în cadrul OMC; subliniază importanța UE pentru Kazahstan și faptul că UE 

joacă un rol important în sprijinirea dezvoltării și diversificării economiei din 

Kazahstan; ia act de faptul că acest lucru îi oferă UE o influență semnificativă în ceea ce 

privește ameliorarea situației drepturilor omului, în special în legătură cu standardele de 

muncă; își rezervă, prin urmare, dreptul de a invita Comisia și Consiliul să suspende 

acordul în cazul unor încălcări flagrante a drepturilor omului; 

2. ia act de faptul că UE este principalul partener comercial și de investiții al 

Kazahstanului; consideră că diversificarea economică, liberalizarea, investițiile în 

cercetare, educație și formare profesională și dezvoltarea durabilă, combaterea corupției 

și deschiderea față de investițiile străine directe (ISD) productive, veritabile și 

sustenabile ar putea fi modalități importante de dezvoltare și consolidare în continuare a 

relațiilor comerciale și economice în cadrul mai larg al principiilor generale ale APCC; 

solicită autorităților din Kazahstan să respecte standardele internaționale, în special pe 

cele legate de combaterea spălării de bani, a evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii 

fiscale; invită Comisia să-și continue eforturile de acordare de asistență autorităților din 

Kazahstan în punerea în aplicare în mod eficient a APCC în aceste domenii, prin 

elaborarea unor criterii de referință pentru punerea în aplicare și prin prevederea unui 

mecanism de monitorizare eficace și cuprinzător între Parlament, Comisie și Serviciul 

European de Acțiune Externă pentru întregul APCC; ia act de faptul că apropierea 

reglementărilor joacă un rol esențial în facilitarea dezvoltării relațiilor comerciale 

bilaterale; 

3. ia act de faptul că economia Kazahstanului este bazată în mare parte pe exploatarea și 

exportul materiilor prime și a hidrocarburilor; consideră că APCC ar trebui să ajute 

Kazahstanul să-și diversifice economia într-un mod ecologic și sustenabil; 

4. salută modernizarea economică și administrativă a Kazahstanului, rezultată din aderarea 

sa la OMC la 1 ianuarie 2016 și din deținerea președinției Comisiei pentru comerț și 

mediu din cadrul OMC; 

5. ia act de angajamentul Kazahstanului de a liberaliza pe deplin circulația capitalurilor 

sub formă de investiții directe și regretă că titlul referitor la comerț și afaceri din APCC 

nu conține dispoziții de combatere a corupției; consideră că, în procesul de monitorizare 

a punerii în aplicare a acordului, ar trebui acordată o atenție deosebită aspectelor ce țin 

de guvernanța corporativă și de corupție, pentru a se evita creșterea riscului spălării de 

bani; 
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6. salută hotărârea Kazahstanului, după cum s-a văzut în primul an de aplicare al APCC, 

de a își onora și îndeplini angajamentele asumate în cadrul APCC și OMC; invită 

Kazahstanul să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul APCC în ceea ce 

privește drepturile de proprietate intelectuală (DPI), pe baza unui regim regional de 

epuizare; 

7. invită Kazahstanul să își alinieze pe deplin tarifele la import cu angajamentele asumate 

în cadrul OMC și al APCC, indiferent dacă este sau nu membru al Uniunii Economice 

Eurasiatice (UEE), pentru a evita plăți compensatorii costisitoare către partenerii 

comerciali din cadrul OMC; 

8. invită Kazahstanul să se alăture Sistemului de control al comerțului și de expertiză 

(TRACES) pentru a permite controale sanitare și fitosanitare eficiente și să utilizeze 

certificatele sanitare și fitosanitare bilaterale între UE și Kazahstan; 

9. salută participarea Kazahstanului la Programul de parteneriat voluntar „Green Bridge”; 

consideră că acesta va oferi o bază stabilă pe termen lung pentru investițiile ecologice și 

transferul noilor tehnologii și inovații, pentru a realiza o societate fără emisii de dioxid 

de carbon; 

10. ia act de perioada generală de tranziție de cinci ani pentru achizițiile publice și de 

perioada de tranziție de opt ani pentru construcții prevăzute în APCC și așteaptă cu 

interes intensificarea schimburilor comerciale după ce aceste perioade se încheie; 

remarcă faptul că achizițiile publice reprezintă un important instrument de politici 

publice pentru Kazahstan; 

11. invită Consiliul și Comisia să folosească orice posibilă influență a UE pentru a continua 

să încurajeze autoritățile din Kazahstan și pentru a le acorda asistență acestora în 

eforturile lor de a pune în aplicare în mod eficient principalele convenții OIM și a 

asigura respectarea drepturilor omului, a bunei guvernanțe, a statului de drept și a 

libertății de asociere, inclusiv în ceea ce privește sindicatele, rolul lor și calitatea de 

membru al acestora și dreptul la grevă; reamintește că drepturile omului, inclusiv 

drepturile lucrătorilor, reprezintă un element esențial al APCC; îndeamnă Comisia să 

activeze fără întârziere mecanismul de soluționare a litigiilor prevăzut în capitolul 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă. 
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