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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uvědomuje si omezenost obchodních vztahů mezi EU a Střední Asií, zdůrazňuje však, 
že je důležité upevnit vztahy mezi EU a Střední Asií, a počítá s tím, že EU a země Střední 
Asie plně využijí potenciálu společného partnerství;

2. podporuje závěry dokumentu OECD Výhledy konkurenceschopnosti Střední Asie z ledna 
2011, přičemž je znepokojen zejména situací v oblasti lidských práv a pracovních práv
a nedostatečnou podporou občanské společnosti v zemích Střední Asie a také 
vzdělávacím systémem, situací malých a středních podniků, reformou vlastnictví 
pozemků a investiční politikou regionu, která by se měla vztahovat na celou ekonomiku
a která se v současnosti koncentruje na odvětví energetiky a těžby;

3. vítá, že od roku 2000 došlo ve srovnání s ruským obchodem v daném regionu (+82 %)
k významnému nárůstu obchodování EU se Střední Asií (zejména vývozu z EU) 
(+156 %), upozorňuje však na to, že nesmíme usnout na vavřínech, vzhledem k tomu, 
že čínský obchod se Střední Asií ve stejném období vzrostl o 750 %;

4. zdůrazňuje, že je potřeba pokračovat v úsilí o demokratizaci a modernizaci politického 
systému, a podporuje snahu každé z těchto zemí o dosažení změn a reforem; vyzývá
k rozvoji a dvoustranné spolupráci v oblasti lidských práv, diverzifikace hospodářství, 
rozvoje udržitelného odvětví energetiky a zdokonalení přepravních spojení, která 
by dopravila kaspické nerostné suroviny na evropský trh;

5. vyzývá k pokračování úsilí vynakládaného na modernizaci vzdělávání, včetně vzdělávání
v oblasti obchodu, které by mělo být svobodné a přístupné všem, a to v rámci širší 
podpory při vytváření občanské společnosti založené na stabilní situaci v oblasti 
dodržování lidských a pracovních práv ve všech zemích tohoto regionu; domnívá se, 
že by Komise měla se zeměmi Střední Asie spolupracovat těsněji v oblasti plánování
a provádění reforem vzdělávacího systému; doporučuje Evropské unii, aby studentům 
ze Střední Asie nabízela vzdělávací a vysokoškolská stipendia, která by jim umožnila 
studovat na evropských univerzitách; zdůrazňuje, že je nezbytné pracovat také na tom, 
aby měly ženy přístup na trh práce a aby se do něj zapojily;

6. je toho názoru, že podpora malých a středních podniků je z hlediska rozvoje dotyčných 
zemí jedním z nezbytných prvků a že by EU měla v souladu s mandátem EIB pro Střední 
Asii vyšší prioritu v rámci poskytované pomoci přidělit malým a středním podnikům
a měla by zmírnit vízové požadavky pro osoby cestující ze Střední Asie za účelem 
obchodu a studia na vysokých školách a zároveň prosazovat zavedení pracovních
a ekologických norem a norem v oblasti sociální odpovědnosti podniků; domnívá se 
navíc, že je nutné se vyhnout veškerým diskriminačním postupům vůči evropským 
průmyslovým odvětvím, a to i v klíčové oblasti zadávání veřejných zakázek, a zároveň 
podporovat co největší spolupráci s místními malými a středními podniky, která 
by sloužila jak rozvoji, tak i diverzifikaci hospodářství v daném regionu;
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7. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby v rámci delegací EU v pěti 
státech Střední Asie zajistily pevné zastoupení odborníků v oblasti hospodářství
a obchodu;

8. doporučuje Komisi, aby zemím Střední Asie poskytla kvalifikovanou odbornou pomoc
a poradenství s cílem zvýšit jejich hospodářskou a administrativní kapacitu, a upevnit tak 
pozici regionálních a místních orgánů, vytvořit účinnější hospodářskou strukturu
a dosáhnout většího zapojení těchto zemí do celosvětového obchodního systému;

9. je si vědom nedostatečné regionální integrace zemí Střední Asie; vyzývá Komisi, 
aby pro každou z pěti zemí Střední Asie navrhla odlišnou obchodní strategii v závislosti 
na jejich specifických potřebách a aby podporovala integraci mezi jednotlivými regiony;

10. domnívá se, že strukturální reformy za účelem dosažení tržního hospodářství a vytvoření 
řádného právního rámce pro zahraniční investice jsou nejen zásadně důležité 
pro hospodářský rozvoj regionu, ale že také umožní jeho začlenění do světového 
hospodářství a vstup do Světové obchodní organizace; vyzývá státy Střední Asie, 
aby následovaly příklad Kyrgyzské republiky a provedly veškeré reformy nutné pro vstup 
do WTO;

11. domnívá se, že členství všech zemí Střední Asie ve WTO představuje slibnou možnost 
jak zdokonalit jejich hospodářství a prohloubit jejich zapojení do celosvětového 
obchodního systému a je také základní podmínkou užších obchodních a investičních 
vztahů s EU;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby se nevzdaly svého pevného postoje vůči celní unii mezi 
Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem a zajistily, aby tato unie dodržovala své 
mezinárodní závazky a jednala v duchu svého nadcházejícího členství ve WTO;

13. podporuje evropské investice zaměřené na diverzifikaci hospodářství zemí Střední Asie
a zavedení moderních inovačních technologií na výrobu zboží s vysokou přidanou 
hodnotou;

14. vítá rozhodnutí Rady udělit Komisi mandát k vyjednání rozšířené dohody o partnerství
a spolupráci a doufá, že tato dohoda bude nejen odrážet význam obchodních vztahů mezi 
EU a Kazachstánem, ale že samozřejmě povede také k pevnější spolupráci v oblasti 
demokracie, lidských práv a právního státu;

15. bere na vědomí iniciativu EU v oblasti právního státu pro Střední Asii a vyzývá, aby byla 
tato problematika nadále dostatečným způsobem sledována, aby se od vzniku iniciativy 
pokročilo k její skutečné realizaci;

16. trvá na tom, že by EU měla všemožně podporovat řádnou správu, dodržování právního 
státu a lidských práv, demokratizaci a boj proti korupci, které jsou ústředními prvky 
dialogu s těmito zeměmi;

17. vyzývá Komisi a Radu, aby se přednostně věnovaly boji proti korupci, jelikož v současné 
době má z pomoci EU a obchodu největší prospěch elita (a nikoli obyvatelstvo jako 
celek);
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18. domnívá se, že by se prioritním tématem vztahů mezi EU a Střední Asií měla stát 
spolupráce a obchod v oblasti nerostných surovin, zejména vzácných zemin; zdůrazňuje, 
že je důležité podporovat vytvoření partnerství se zeměmi v této oblasti, které by se 
opíralo o výměnu nerostných surovin za evropské technologie a pracovní zkušenosti;

19. vyzývá k tomu, aby se při jakýchkoli budoucích opatřeních v daném regionu, která by 
zahrnovala investování, stala základní normou udržitelnost z hlediska životního prostředí;

20. znovu poukazuje na hospodářský a politický význam lepšího přístupu k energetickým 
zdrojům ve Střední Asii; v této souvislosti zdůrazňuje zásadní význam ropovodu 
Nabucco z hlediska diverzifikace dodávek energie do Evropské unie;

21. zdůrazňuje geostrategický význam, který má Střední Asie pro EU, jelikož tvoří spojení
s Čínou a také s Afghánistánem a se Středním východem a zároveň z ní pochází velké 
množství energie dovezené do EU;

22. domnívá se, že by se budoucí strategie EU zaměřená na Střední Asii měla poučit
z reformy politiky evropského sousedství, a to s ohledem na diferenciaci, přímé kontakty 
mezi lidmi a větší pozornost věnovanou demokracii a otázce lidských práv, a měla by 
také zohledňovat širší geopolitický kontext, včetně Mongolska a Afghánistánu.
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