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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. on tietoinen EU:n ja Keski-Aasian kauppasuhteiden rajallisuudesta mutta painottaa, että
on tärkeää vahvistaa näiden alueiden välisiä suhteita, ja luottaa siihen, että EU ja 
Keski-Aasian maat hyödyntävät täysipainoisesti kumppanuuden mahdollisuudet;

2. kannattaa OECD:n tammikuussa 2011 julkaiseman "Central Asia Competitiveness 
Outlook" -katsauksen päätelmiä ja on erityisen huolestunut Keski-Aasian maiden 
ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien tilanteesta ja siitä, että maissa ei tueta 
kansalaisyhteiskuntaa; on lisäksi huolestunut koulutusjärjestelmästä, pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä, maanomistukseen liittyvistä uudistuksista ja alueen 
investointipolitiikasta ja toteaa, että sitä olisi sovellettava laajemmin koko 
taloussektorilla, sillä se keskittyy tällä hetkellä energia- ja kaivosaloille;

3. on tyytyväinen, että EU:n kauppa Keski-Aasian maiden kanssa (etenkin vienti EU:sta) on 
kasvanut huomattavasti vuodesta 2000 (+156 %) verrattuna Venäjän ja Keski-Aasian 
maiden väliseen kauppaan (+82 %), mutta varoittaa kuitenkin liiallisesta 
tyytyväisyydestä, koska Kiinan kauppa Keski-Aasian maiden kanssa on kasvanut samalla 
ajanjaksolla 750 prosenttia;

4. vaatii jatkamaan pyrkimyksiä poliittisen järjestelmän demokratisoimiseksi ja 
uudistamiseksi sekä kannustamaan kutakin maata sitoutumaan tähän muutokseen ja 
toteuttamaan uudistuksia; vaatii edistystä ja kahdenvälistä yhteistyötä 
ihmisoikeusasioissa, talouden monipuolistamisessa, kestävän energia-alan kehittämisessä 
ja kuljetusyhteyksien parantamisessa Kaspianmeren alueen luonnonvarojen saamiseksi 
Euroopan markkinoille;

5. vaatii jatkamaan julkisen, ilmaisen ja kaikkien ulottuvilla olevan koulutusalan 
uudistamista, yritysalan koulutus mukaan luettuna, siten että tuetaan laajemmin 
ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin perustuvan vakaan kansalaisyhteiskunnan 
perustamista kaikissa alueen maissa; katsoo, että komission pitäisi toimia tiiviimmässä 
yhteistyössä Keski-Aasian maiden kanssa koulutusjärjestelmän uudistusten suunnittelussa 
ja täytäntöönpanossa; kannustaa EU:ta tarjoamaan Keski-Aasian alueen opiskelijoille 
opiskeluavustuksia ja apurahoja, jotta he voivat opiskella eurooppalaisissa yliopistoissa;
korostaa lisäksi, että on edistettävä menettelyjä, joilla tuetaan naisten osallistumista ja 
pääsyä työmarkkinoille;

6. katsoo, että pk-yritysten edistäminen on yksi kyseisten maiden kehittämiseen tarvittava 
osatekijä ja että EU:n on kiinnitettävä tähän entistä enemmän huomiota avustaessaan 
pk-yrityksiä EIP:n Keski-Aasian-mandaatin yhteydessä, ja katsoo, että EU:n olisi 
lievennettävä Keski-Aasiasta matkustavien liikemiesten ja korkeakouluopiskelijoiden 
viisumivaatimuksia ja edistettävä samalla työtä, ympäristöä ja yritysten sosiaalista 
vastuuta koskevia normeja; katsoo lisäksi, että on vältettävä Euroopan teollisuutta syrjiviä 
käytäntöjä myös tärkeällä julkisten hankintojen alalla ja tuettava täysipainoista 
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yhteistyötä paikallisten pk-yritysten kanssa, sillä siitä on hyötyä alueen kehitykselle ja 
sen talouden monipuolistumiselle;

7. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että EU:n 
edustustoissa viidessä Keski-Aasian maissa on syvällistä kaupan ja talouden 
asiantuntemusta;

8. kehottaa komissiota antamaan Keski-Aasian maille asianmukaista teknistä tukea sekä 
neuvoja taloutta ja hallintoa koskevien valmiuksien lisäämiseksi, jotta vahvistetaan 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia, luodaan tehokkaampi talousrakenne ja saatetaan 
nämä maat paremmin mukaan maailmanlaajuiseen talousjärjestelmään;

9. on tietoinen siitä, että alueellinen integraatio Keski-Aasian maiden välillä on heikkoa, ja 
kehottaa komissiota luomaan eriytetyn kauppastrategian kullekin Keski-Aasian viidelle 
maalle niiden erityistarpeiden mukaisesti ja edistämään alueen sisäistä integraatiota;

10. katsoo, että markkinatalouteen valmistava rakenneuudistus ja kunnollisen 
oikeuskehyksen luominen ulkomaisille investoinneille paitsi edistävät korvaamattomasti 
alueen talouskehitystä myös mahdollistavat liittymisen maailmantalouteen ja WTO:hon; 
kehottaa Keski-Aasian maita seuraamaan Kirgisian tasavallan esimerkkiä ja toteuttamaan 
WTO:hon liittymiseen tarvittavat uudistukset;

11. katsoo, että WTO:n jäsenyys on kaikille Keski-Aasian maille mahdollisuus parantaa 
talouttaan ja integroitua paremmin maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään sekä 
edellytys tiiviimmille kauppa- ja investointisuhteille EU:n kanssa;

12. kehottaa komissiota ja neuvostoa pysymään lujina Venäjän, Kazakstanin ja 
Valko-Venäjän välisen tulliliiton suhteen ja varmistamaan, että liitto noudattaa 
kansainvälisiä sitoumuksiaan ja toimii tulevan WTO:n jäsenyyden hengessä;

13. kannustaa EU:n investointeja, joilla pyritään monipuolistamaan Keski-Aasian talouksia ja 
ottamaan käyttöön nykyaikaista ja innovoivaa teknologiaa jalostettujen tuotteiden 
tuottamiseksi;

14. pitää tervetulleena neuvoston päätöstä antaa komissiolle valtuudet neuvotella laajempi 
kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja toivoo, että sopimus kuvastaa EU:n ja Kazakstanin 
välisten kauppasuhteiden merkitystä ja tietysti myös lujittaa demokratiakehitystä, 
ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevaa yhteistyötä;

15. panee merkille Keski-Aasiaa koskevan EU:n oikeusvaltioaloitteen ja vaatii asianmukaisia 
jatkotoimia, jotta aloite etenee alkuvaiheesta tosiasialliseen täytäntöönpanoon;

16. vaatii, että EU:n on tuettava vahvasti näiden maiden kanssa käymässään vuoropuhelussa 
erityisesti hyvää hallintotapaa, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioitusta, 
demokratiakehitystä sekä korruption torjuntaa;

17. kehottaa komissiota ja neuvostoa asettamaan etusijalle korruption torjunnan, koska tällä 
hetkellä EU:n avusta ja kaupasta hyötyy eniten eliitti (eikä väestö kokonaisuudessaan);
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18. katsoo, että raaka-aineisiin ja erityisesti harvinaisiin maametalleihin liittyvä yhteistyö ja 
kauppa on asetettava etusijalle EU:n ja Keski-Aasian välisissä suhteissa; painottaa, 
kuinka tärkeää on säilyttää alueen maiden kanssa kumppanuus, joka perustuu 
raaka-aineiden vaihtamiseen eurooppalaiseen teknologiaan ja osaamiseen;

19. vaatii, että ympäristön kestävyydestä on tehtävä peruskriteeri, joka koskee kaikkea 
tulevaa investointitoimintaa alueella;

20. toistaa, että on tärkeää parantaa Keski-Aasian energiavarojen saatavuutta sekä talouden 
kannalta että poliittisesti, ja korostaa tältä osin Nabucco-kaasuputken suurta merkitystä 
EU:n energian hankinnan monipuolistamisessa;

21. korostaa Keski-Aasian geostrategista merkitystä EU:lle, koska se on yhteys Kiinaan, 
Afganistaniin ja Lähi-itään sekä merkittävä energiantuonnin lähde EU:lle;

22. katsoo, että EU:n tulevassa Keski-Aasian-strategiassa on otettava opiksi Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudistuksesta ja siinä olisi otettava huomioon eriyttäminen ja 
ihmisten väliset suhteet sekä kiinnitettävä yhä enemmän huomiota demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin ja otettava huomioon laaja geopoliittinen ympäristö, johon kuuluvat 
myös Mongolia ja Afganistan.
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