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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. съзнава, че търговските отношение между ЕС и Централна Азия са ограничени, но 
подчертава значението на засилването на отношенията между ЕС и Централна 
Азия и разчита ЕС и държавите от Централна Азия да се възползват в пълна степен 
от потенциала на това партньорство;

2. подкрепя заключенията от Перспективите за конкурентоспособността на 
Централна Азия – ОИСР от януари 2011 г. и е особено загрижен за положението с 
правата на човека и трудовите права и липсата на подкрепа за гражданското 
общество в страните от Централна Азия, както и за образователната система, МСП, 
реформите на собствеността върху земята и инвестиционните политики в региона, 
които трябва да бъдат по-равномерно разпределени в цялата икономика, тъй като 
сега са съсредоточени в енергийния сектор и добива на полезни изкопаеми;

3. приветства значителното увеличение на търговията на ЕС с Централна Азия в 
периода след 2000 г. (+156 %), в сравнение с търговията на Русия с региона 
(+82 %), но предупреждава да не се изпада в самодоволство, тъй като търговията на 
Китай с Централна Азия е нараснала със 750 % за същия период;

4. настоява за необходимостта  от продължаване на усилията за демократизиране и 
модернизиране на политическата система, като се насърчава ангажиментът на всяка 
държава за осъществяване на преход и реформи; призовава за развитие и 
двустранно сътрудничество в областта на правата на човека, диверсификацията на 
икономиката, развитието на устойчив енергиен сектор и подобрени транспортни 
връзки за свързване на каспийските ресурси с европейския пазар;

5. призовава за продължаване на усилията за модернизация на сектора на 
общественото образование, което трябва да е безплатно и достъпно за всички, 
включително бизнес образованието, в по-общата рамка на подкрепа за 
изграждането на гражданско общество, основано на стабилни права на човека и 
трудови права, във всички държави от региона; счита, че Комисията следва да 
сътрудничи по-тясно със страните от Централна Азия при планирането и 
осъществяването на реформите на образователната система; насърчава ЕС да 
предоставя безвъзмездна помощ и стипендии за студенти от Централна Азия за 
обучение в европейски университети; подчертава, че е важно да се насърчават 
също и процеси за гарантиране на участието на жените и достъпа им до пазара на 
труда;

6. смята, че насърчаването на МСП е един от елементите, необходими за развитието 
на въпросните страни, и че ЕС следва да отдаде на това по-голям приоритет в 
помощта си за МСП в рамките на мандата на ЕИБ за Централна Азия и да облекчи 
визовия режим за служебни пътувания на представители на бизнеса и висшето 
образование от Централна Азия, като същевременно се насърчава прилагането на 
стандарти за труд, опазване на околната среда и корпоративна социална 
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отговорност; счита също така, че трябва да се избягват дискриминационни 
практики спрямо европейските предприятия, включително в ключовия сектор на 
обществените поръчки, и че следва да се насърчава пълно сътрудничество с 
местните МСП, което благоприятства икономическото развитие и диверсификация 
в региона;

7. призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да гарантират 
силно присъствие на специалисти по икономика и търговия в делегациите на ЕС в 
петте държави от Централна Азия;

8. насърчава Комисията да предостави на страните от Централна Азия квалифицирана 
техническа подкрепа и съвети, за да се увеличи техният икономически и 
административен капацитет с цел подкрепа на местните и регионалните органи, 
създаване на по-здрава икономическа структура и по-добро интегриране на тези 
страни в световната търговска система;

9. съзнава, че степента на интеграция между държавите от Централна Азия е ниска; 
призовава Комисията да изготви диференцирани търговски стратегии за всяка една 
от петте държави от Централна Азия в зависимост от специфичните й нужди, както 
и да поощрява интеграцията в рамките на региона;

10. счита, че структурната реформа за пазарна икономика и разработването на 
стабилна правна рамка за чужди инвестиции са не само от жизненоважно значение 
за икономическото развитие на региона, но също така ще улеснят интеграцията в 
световната икономика и присъединяването към СТО; призовава държавите от 
Централна Азия да последват примера на Киргизката република и да извършат 
всички необходими реформи за присъединяване към СТО;

11. разглежда членството на всички държави от Централна Азия в СТО като обещаващ 
ход за напредъка на икономиката им и за по-добрата им  интеграция в световната 
търговска система, както и като предпоставка за по-тесни търговски и 
инвестиционни отношения с ЕС;

12. призовава Комисията и Съвета да не отстъпват от позицията си по отношение на 
митническия съюз между Русия, Казахстан и Беларус, за да гарантират, че той ще 
спази международните си ангажименти и ще действа в духа на предстоящо 
членство в СТО;

13. насърчава европейските инвестиции, насочени към диверсификация на 
икономиката на държавите от Централна Азия и въвеждането на модерни, 
иновативни технологии за производство на стоки с добавена стойност;

14. приветства решението на Съвета да даде мандат на Комисията за договаряне на 
разширено Споразумение за партньорство и сътрудничество  и изразява надежда, 
че в споразумението  ще бъде отразено значението на търговските отношения 
между ЕС и Казахстан, и че с него също така ще се засили сътрудничеството по 
отношение на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата 
държава;
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15. отбелязва Инициативата на ЕС за правова държава за държавите от Централна Азия 
и призовава за подходящи последващи действия, за да се пристъпи от етапа на 
инициатива към действително прилагане;

16. настоява, че доброто управление, спазването на принципите на правовата държава, 
правата на човека, демократизацията и борбата срещу корупцията следва да бъдат 
силно насърчавани от ЕС и да бъдат в центъра на диалога му с тези държави;

17. призовава Комисията и Съвета да отдадат първостепенно значение на борбата 
срещу корупцията, тъй като в настоящия момент елитът (а не населението като 
цяло) се облагодетелства в най-голяма степен от помощта от ЕС и търговията с 
него;

18. счита, че сътрудничеството и търговията със суровини, особено редкоземни 
елементи, следва да се превърне в приоритетен въпрос в отношенията между ЕС и 
Централна Азия; подчертава значението на поддържането на партньорство с 
държавите от региона, основано на размяната на суровини за европейски 
технологии и ноу-хау;

19. призовава екологичната устойчивост да бъде основен стандарт за всички бъдещи 
действия, свързани с инвестиции в региона;

20. припомня отново икономическото и политическо значение на подобряването на 
достъпа до енергийни ресурси в Централна Азия; в това отношение подчертава 
голямото значение на тръбопровода „Набуко“ за диверсификацията на енергийните 
доставки на Европейския съюз;

21. подчертава геостратегическото значение на Централна Азия за ЕС, тъй като тя 
представлява мост към Китай, както и към Афганистан и Близкия изток и е 
източник на значителен внос на енергия за ЕС;

22. счита, че бъдещата стратегия на ЕС за Централна Азия следва да извлече поуки от 
реформата на европейската политика на съседство по отношение на  
диференцирането, преките контакти между хората и по-голямото внимание към 
демокрацията и правата на човека и също така да вземе предвид по-широкия 
геополитически контекст, включително Монголия и Афганистан.
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