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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. συνειδητοποιεί ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας είναι 
περιορισμένες, αλλά επιμένει στη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ 
και της Κεντρικής Ασίας και αναμένει από την ΕΕ και τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να 
χρησιμοποιήσουν στο ακέραιο τις δυνατότητες που προσφέρει η εταιρική σχέση·

2. υποστηρίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ιανουαρίου του 2011 του ΟΟΣΑ σχετικά 
με τις προοπτικές ανταγωνιστικότητας της Κεντρικής Ασίας και εκφράζει ιδιαιτέρως 
ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών 
δικαιωμάτων καθώς και για την έλλειψη υποστήριξης στην κοινωνία των πολιτών στις 
χώρες της Κεντρικής Ασίας, για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις ΜΜΕ, τις μεταρρυθμίσεις 
όσον αφορά την ιδιοκτησία γης και τις επενδυτικές πολιτικές της περιοχής που 
χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική διαφοροποίηση, εφόσον επικεντρώνονται επί του 
παρόντος στους τομείς της ενέργειας και της εξόρυξης μετάλλων·

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι το εμπόριο της ΕΕ με την Κεντρική Ασία (ιδίως οι εξαγωγές της 
ΕΕ) έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2000 (+156%), σε σύγκριση με το εμπόριο της 
Ρωσίας με την περιοχή (+82%), αλλά προειδοποιεί κατά του εφησυχασμού εφόσον το 
Κινεζικό εμπόριο με την Κεντρική Ασία έχει αυξηθεί κατά 750% κατά την ίδια περίοδο·

4. εμμένει στην ανάγκη της συνέχισης των προσπαθειών για εκδημοκρατισμό και 
εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, ενθαρρύνοντας κάθε χώρα στη δέσμευσή της 
για μετάβαση στη δημοκρατία και για μεταρρύθμιση· ζητεί την ανάπτυξη και τη διμερή 
συνεργασία για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την οικονομική διαφοροποίηση, την 
ανάπτυξη ενός βιώσιμου ενεργειακού τομέα και βελτιωμένων μεταφορικών συνδέσεων 
που θα συνδέουν τους πόρους της Κασπίας με την αγορά της Ευρώπης·

5. ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του δημόσιου εκπαιδευτικού τομέα, 
που θα πρέπει να είναι δωρεάν και προσβάσιμος σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της 
επιχειρηματικής εκπαίδευσης, στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης της δημιουργίας μιας 
κοινωνίας των πολιτών που θα βασίζεται σε σταθερά ανθρώπινα και εργασιακά 
δικαιώματα σε όλες τις χώρες στην περιοχή· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
συνεργασθεί στενότερα με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας για τον προγραμματισμό και 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού συστήματος· ενθαρρύνει την ΕΕ 
να παράσχει επιδόματα σπουδών και υποτροφίες για σπουδαστές από την Κεντρική Ασία 
να σπουδάσουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια· τονίζει ότι είναι αναγκαίο επίσης να 
προωθηθούν διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και την πρόσβαση των 
γυναικών στην αγορά εργασίας·

6. είναι της άποψης ότι η προώθηση των ΜΜΕ συνιστά ένα εκ των απαραίτητων στοιχείων 
για την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων χωρών και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποδώσει ύψιστη 
προτεραιότητα στην παροχή στήριξης στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εντολής της ΕΤΕπ για 
την Κεντρική Ασία και να ελαφρύνει τις απαιτήσεις θεώρησης διαβατηρίων για άτομα 
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που ταξιδεύουν από την Κεντρική Ασία για επιχειρηματικούς λόγους και για ανώτερη 
εκπαίδευση, παράλληλα με την προώθηση προτύπων στον τομέα της εργασίας, του 
περιβάλλοντος και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· θεωρεί εξάλλου απαραίτητο να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρακτικών που θα εισάγουν διακρίσεις έναντι των 
ευρωπαϊκών βιομηχανιών, και στον καίριο τομέα των δημόσιων συμβάσεων, 
προωθώντας την πλήρη συνεργασία με τις τοπικές ΜΜΕ, που είναι χρήσιμη για την 
οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση της περιοχής·

7. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μεριμνήσουν 
για την ισχυρή παρουσία εμπειρογνωμόνων στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου 
στις Αντιπροσωπείες της ΕΕ στα πέντε κράτη της Κεντρικής Ασίας·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να παράσχει στις χώρες της Κεντρικής Ασίας εξειδικευμένη 
τεχνική βοήθεια και συμβουλές για την αύξηση των οικονομικών και διοικητικών τους 
ικανοτήτων, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, να 
δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικότερος οικονομικός ιστός και να ενσωματωθούν 
καλύτερα οι χώρες αυτές στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα·

9. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της 
Κεντρικής Ασίας είναι χαμηλή· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει διαφοροποιημένες 
εμπορικές στρατηγικές για κάθε μια εκ των πέντε χωρών της Κεντρικής Ασίας, σύμφωνα 
με τις ειδικές ανάγκες τους, και να ενισχύσει την ενδοπεριφερειακή ολοκλήρωση·

10. πιστεύει ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση προς μια οικονομία της αγοράς και η ανάπτυξη 
ενός υγιούς νομικού πλαισίου για ξένες επενδύσεις δεν είναι απλώς ζωτικής σημασίας 
για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά θα διευκολύνουν επίσης την 
ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία και την προσχώρηση στον ΠΟΕ· καλεί τα 
κράτη της Κεντρικής Ασίας να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δημοκρατίας της 
Κιργιζίας και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να είναι σε θέση 
να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ·

11. αντιλαμβάνεται την συμμετοχή στον ΠΟΕ όλων των χωρών της Κεντρικής Ασίας ως 
έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο για την βελτίωση των οικονομιών τους και την καλύτερη 
ενσωμάτωση στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, καθώς και ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για στενότερες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με την ΕΕ·

12. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παραμείνουν αμετακίνητοι σε σχέση με την 
τελωνειακή ένωση μεταξύ Ρωσίας, Καζακστάν και Λευκορωσίας, μεριμνώντας για την 
τήρηση των διεθνών της υποχρεώσεων και τη δράση της στο πνεύμα της επικείμενης 
συμμετοχής στον ΠΟΕ·

13. ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις που θα στοχεύουν στη διαφοροποίηση των 
οικονομιών της Κεντρικής Ασίας και την εισαγωγή σύγχρονων, καινοτόμων τεχνολογιών 
για την παραγωγή εμπορευμάτων προστιθέμενης αξίας.

14. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να αναθέσει στην Επιτροπή τη διαπραγμάτευση 
ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας και ελπίζει ότι η συμφωνία 
θα αντανακλά τη σημασία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν, 
αλλά ασφαλώς θα ενισχύει επίσης τη συνεργασία για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του 
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ανθρώπου και το κράτος δικαίου·

15. λαμβάνει υπόψη την Πρωτοβουλία για το Κράτος Δικαίου μεταξύ της ΕΕ και της 
Κεντρικής Ασίας και ζητεί την δέουσα παρακολούθηση για την μετάβαση από το στάδιο 
της πρωτοβουλίας στην φάση της πραγματικής υλοποίησης·

16. επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει σθεναρά τη χρηστή διακυβέρνηση, τον 
σεβασμό του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον εκδημοκρατισμό και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς ως των καίριων στοιχείων του διαλόγου της με τις εν λόγω 
χώρες·

17. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς, εφόσον η ελίτ (και όχι ο πληθυσμός στο σύνολό του) 
επωφελείται επί του παρόντος περισσότερο από τη συνδρομή της ΕΕ και το εμπόριο με 
αυτήν·

18. πιστεύει ότι η συνεργασία και το εμπόριο πρώτων υλών, ιδιαίτερα σπάνιων γαιών, θα 
πρέπει να καταστούν ζήτημα προτεραιότητας στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής 
Ασίας· εμμένει στη σημασία διατήρησης μιας εταιρικής σχέσης με τις χώρες στην 
περιοχή η οποία θα βασίζεται στις ανταλλαγές πρώτων υλών με ευρωπαϊκή τεχνολογία 
και τεχνογνωσία·

19. ζητεί να αποτελέσει η περιβαλλοντική βιωσιμότητα βασική προϋπόθεση για κάθε 
μελλοντική επενδυτική δράση στην περιοχή·

20. επαναλαμβάνει την οικονομική και πολιτική σημασία που έχει η βελτίωση της 
πρόσβασης σε ενεργειακούς πόρους στην Κεντρική Ασία· τονίζει εν προκειμένω την 
τεράστια σημασία του αγωγού Ναμπούκο για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού σε 
ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21. υπογραμμίζει τη γεωστρατηγική σημασία που έχει η Κεντρική Ασία για την ΕΕ 
αποτελώντας μια γέφυρα προς την Κίνα καθώς και το Αφγανιστάν και την Μέση 
Ανατολή και την πηγή σημαντικών ενεργειακών εισαγωγών για την ΕΕ·

22. πιστεύει ότι η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία θα πρέπει να 
αποκομίσει διδάγματα από τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, μέσω 
διαφοροποίησης, επαφών μεταξύ των λαών και αύξησης της προσοχής στη δημοκρατία 
και στα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και να λάβει υπόψη το ευρύτερο γεωπολιτικό 
πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της Μογγολίας και του Αφγανιστάν.
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