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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er klar over, at handelsforbindelserne mellem EU og Centralasien er begrænsede, men
insisterer på betydningen af at styrke forbindelserne mellem disse to regioner og 
forventer, at EU og landene i Centralasien fuldt ud vil udnytte det potentiale, 
partnerskabet tilbyder;

2. støtter konklusionerne i OECD's rapport fra januar 2011om perspektiverne for 
Centralasiens konkurrencedygtighed (Central Asia Competitiveness Outlook) og er især 
bekymret over situationen med hensyn til menneske- og arbejdstagerrettigheder og 
manglen på støtte til civilsamfundet i centralasiatiske lande samt over 
uddannelsessystemet, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), 
jordbesiddelsesreformer og regionens investeringspolitikker, som i højere grad må 
diversificeres på tværs af hele økonomien, da de i øjeblikket er centreret omkring energi 
og minedrift; 

3. glæder sig over, at EU's handel med Centralasien (navnlig EU's eksport) er vokset 
betydeligt siden 2000 (+ 156 %) sammenlignet med den russiske samhandel med 
regionen (+ 82 %), men advarer mod at hvile på laurbærrene, da Kinas handel med 
Centralasien er vokset med 750 % i samme periode;

4. insisterer på behovet for at videreføre bestræbelserne på at demokratisere og modernisere 
det politiske system og i den forbindelse støtte de enkelte landes engagement i overgang 
og reform; opfordrer til udvikling og bilateralt samarbejde om menneskerettigheder, 
økonomisk diversificering, udvikling af en bæredygtig energisektor og bedre 
transportforbindelser for at forbinde ressourcerne i det kaspiske område med det 
europæiske marked;

5. opfordrer til inden for de bredere rammer for støtte til opbygningen af et civilsamfund, 
der er baseret på stabile menneske- og arbejdstagerrettigheder i alle regionens lande, at 
videreføre bestræbelserne på at modernisere den offentlige uddannelsessektor – herunder 
handelsuddannelser – som skal være gratis og tilgængelig for alle; mener, at 
Kommissionen bør arbejde tættere sammen med de centralasiatiske lande for så vidt 
angår planlægningen og gennemførelsen af uddannelsesreformer; opfordrer EU til at give 
studerende fra Centralasien uddannelseslegater og stipendier til at studere ved europæiske 
universiteter; understreger, at det er absolut nødvendigt også at fremme processer, der 
kan sikre kvinders deltagelse og deres adgang til arbejdsmarkedet;

6. mener, at fremme af SMV'er er et af de elementer, der er nødvendige for udviklingen af 
de berørte lande, og at EU bør prioritere støtten til SMV'er højere inden for rammerne af 
EIB's mandat for Centralasien og lempe visumkravene for personer, der rejser fra 
Centralasien i forretningsøjemed eller for at påbegynde en videregående uddannelse, og 
samtidig fremme sociale ansvarsnormer på arbejdsmarkedet, på miljøområdet og i 
virksomhederne; finder desuden, at diskriminerende praksis i forhold til europæiske 
virksomheder bør undgås, herunder i den vigtige sektor for offentlige indkøb, og at et 
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fuldt samarbejde med lokale SMV'er til gavn for både den økonomiske udvikling og 
diversificering i regionen bør fremmes;

7. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sikre en stærk tilstedeværelse af 
økonomi- og handelsspecialister i EU-delegationerne i de fem centralasiatiske stater;

8. opfordrer Kommissionen til at yde kvalificeret teknisk bistand og rådgivning til de 
centralasiatiske lande for at øge deres økonomiske og administrative kapacitet og således 
styrke de lokale og regionale myndigheder, skabe en fastere økonomisk struktur og 
integrere disse lande bedre i det globale handelssystem;

9. er klar over, at regional integration blandt landene i Centralasien er lav; opfordrer 
Kommissionen til at fastlægge differentierede handelsstrategier for hvert af de fem 
centralasiatiske lande alt efter deres specifikke behov og til at fremme integrationen inden 
for regionen;

10. mener, at en strukturreform med henblik på skabelse af en markedsøkonomi og udvikling 
af en solid retlig ramme for udenlandsk investering ikke blot er af vital betydning for den 
økonomiske udvikling, men også vil fremme integrationen i verdensøkonomien og 
optagelsen i WTO; opfordrer de centralasiatiske stater til at følge Den Kirgisiske 
Republiks eksempel og indføre alle de reformer, der er nødvendige for optagelse i WTO;

11. opfatter WTO-medlemskab for alle de centralasiatiske lande som en lovende metode til at 
forbedre deres økonomier og integrere dem bedre i det globale handelssystem samt som 
en forudsætning for tættere handels- og investeringsmæssige forbindelser med EU;

12. opfordrer Kommissionen og Rådet til at stå fast for så vidt angår toldunionen mellem 
Rusland, Kasakhstan og Hviderusland for på denne måde at sikre, at den vil overholde 
sine internationale forpligtelser og handle i et kommende WTO-medlemskabs ånd;

13. opfordrer til europæiske investeringer med henblik på diversificering af de 
centralasiatiske økonomier og indførelse af moderne, innovative teknologier til 
produktion af merværdivarer;

14. glæder sig over Rådets beslutning om at give Kommissionen mandat til at forhandle om 
indgåelse af en forbedret partnerskabs- og samarbejdsaftale og håber, at aftalen vil 
afspejle betydningen af handelsforbindelserne mellem EU og Kasakhstan, men
selvfølgelig også styrke samarbejdet om demokrati, menneskerettigheder og 
retsstatsprincippet;

15. noterer sig EU's og Centralasiens retsstatsinitiativ og opfordrer til en passende 
opfølgning, således at man fra det indledende skridt går videre til en egentlig 
implementeringsfase;

16. insisterer på, at EU kraftigt bør fremme god regeringsførelse, overholdelse af 
retsstatsprincippet, menneskerettighederne, demokratiseringsprocesserne og 
bekæmpelsen af korruption som centrale elementer i dialogen med disse lande;

17. opfordrer Kommissionen og Rådet til at prioritere bekæmpelse af korruption højt, da den 
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siddende elite (og ikke befolkningen som helhed) drager størst fordel af EU-bistand og 
handel;

18. mener, at samarbejde om og handel med råvarer, især sjældne jordarter, bør stå højt på 
dagsordenen i relationerne mellem EU og Centralasien; understreger betydningen af at 
opretholde et partnerskab med landene i området, som er baseret på udvekslingen af 
råvarer med europæisk teknologi og knowhow;

19. opfordrer til, at miljømæssig bæredygtighed gøres til en grundlæggende standard for alle 
fremtidige investeringsforanstaltninger i regionen;

20. minder om den økonomiske og politiske betydning af at forbedre adgangen til 
energiressourcer i Centralasien; understreger i denne henseende, at Nabucco-rørledningen 
har stor betydning for diversificering af energiforsyningen i Den Europæiske Union;

21. understreger Centralasiens geostrategiske betydning for EU som en bro til Kina samt til 
Afghanistan og Mellemøsten og en kilde til en betydelig energiimport;

22. mener, at den fremtidige EU-Centralasien-strategi bør drage lære af reformerne af den 
europæiske naboskabspolitik for så vidt angår differentiering, mellemfolkelige 
forbindelser og øget fokus på demokrati og menneskerettigheder og desuden tage højde 
for den bredere geopolitiske sammenhæng, inklusive Mongoliet og Afghanistan.
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