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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy az EU és Közép-Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok korlátozottak, de 
kiáll az EU és Közép-Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok megerősítésének 
fontossága mellett, és várja, hogy az EU és a közép-ázsiai országok is teljes mértékben 
kiaknázzák a partnerségben rejlő lehetőséget;

2. egyetért az OECD Közép-Ázsia versenyképességi kilátásairól szóló, 2011. januári 
jelentésének következtetéseivel, és különösen aggályosnak tartja az emberi jogok és a 
munkaügyi jogok helyzetét, a civil társadalom támogatásának hiányát a közép-ázsiai 
országokban, továbbá az oktatási rendszer, a kkv-k helyzetét, a földtulajdonreformokat és 
a térség befektetési politikáit, amelyeket a gazdaságban egyenletesebben kellene 
alkalmazni, mivel jelenleg az energia- és a bányászati szektorra összpontosítanak;

3. üdvözli a tényt, hogy az EU Közép-Ázsiával folytatott kereskedelme (különösen az uniós 
kivitel) 2000 óta jelentős mértékben megnőtt (+156%) összehasonlítva a térséggel 
folytatott oroszországi kereskedelemmel (+82%), de megelégedettségre nincsen ok, 
hiszen a Közép-Ázsiával folytatott kínai kereskedelem ez alatt az idő alatt 750%-kal nőtt;

4. kitart amellett, hogy folytatni kell a politikai rendszer demokratizálására és 
modernizálására tett erőfeszítéseket, ösztönzi mindegyik ország átmenet és reform 
melletti elkötelezettségét; felszólít az előrelépésre az emberi jogok területén és az emberi 
jogokkal kapcsolatos együttműködésre, a gazdasági diverzifikációra, a fenntartható 
energiaszektor és a kaszpi-tengeri erőforrások európai piaccal való összekötését szolgáló, 
jobb szállítási kapcsolódások kifejlesztésére;

5. felszólít a szilárd emberi és munkaügyi jogokon alapuló civil társadalom felépítését 
előmozdító tágabb kontextuson belül a közoktatási rendszer korszerűsítésére irányuló 
erőfeszítések folytatására, amely rendszernek – ideértve az üzleti tárgyú oktatást –
ingyenesnek és mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak szorosabb együttműködést kellene folytatnia a közép-ázsiai országokkal az 
oktatási rendszerek reformjának megtervezése és végrehajtása során; ösztönzi az EU-t, 
hogy biztosítson tanulmányi támogatásokat és ösztöndíjakat a közép-ázsiai diákok 
számára az európai egyetemeken való tanulásra; hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos 
továbbá a nők munkaerő-piaci részvételét, illetve a munkaerőpiachoz való hozzáférését 
biztosító folyamatok elősegítése;

6. úgy véli, hogy a kkv-k támogatása egyike az érintett országok fejlődéséhez szükséges 
tényezőknek, és az Európai Uniónak a kkv-k számára az EBB közép-ázsiai mandátuma 
keretében nyújtott támogatása során ezt kiemelt prioritásként kell kezelnie, valamint az 
üzleti vállalkozásokkal és felsőoktatással kapcsolatban Közép-Ázsiából érkező emberek 
számára könnyítenie kell a vízumfeltételeket, egyidejűleg előmozdítva a munkajogi, 
környezeti és vállalati társadalmi felelősségi normákat; továbbá úgy véli, hogy a 
közbeszerzések kulcsfontosságú ágazataiban is el kell kerülni az európai iparral szembeni 
megkülönböztető jellegű gyakorlatokat, illetve elő kell segíteni a helyi kkv-kkal való 
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teljes körű együttműködést a térség gazdaságának fejlődése és diverzifikációja 
érdekében;

7. felszólítja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy biztosítsa a gazdasági és 
kereskedelmi szakértők fokozott jelenlétét az öt közép-ázsiai államban működő uniós 
küldöttségekben;

8. bátorítja a Bizottságot, hogy gazdasági és adminisztratív kapacitásuk növelése érdekében 
adjon szakképzett technikai segítséget és tanácsot a közép-ázsiai országok számára, és 
így támogassa a helyi és regionális hatóságokat, teremtsen szilárdabb gazdasági 
szerkezetet, és integrálja ezeket az országokat a világkereskedelem rendszerébe;

9. tudatában van annak, hogy a közép-ázsiai országok közötti integráció foka alacsony;
felhívja a Bizottságot mind az öt közép-ázsiai ország tekintetében differenciált – egyedi 
szükségleteik szerinti – stratégia kialakítására, és a régión belüli integráció támogatására;

10. úgy véli, hogy a piacgazdaság kialakítását célzó szerkezeti reform és a külföldi 
befektetések rendezett jogi keretének kialakítása nemcsak a régió gazdasági fejlődéséhez 
elengedhetetlen, hanem a világgazdasági integrációt és a Kereskedelmi Világszervezethez 
(WTO) való csatlakozást is elősegíti; kéri a közép-ázsiai országokat, hogy kövessék a 
Kirgiz Köztársaság példáját, és hajtsák végre a WTO-hoz való csatlakozáshoz szükséges 
összes reformot;

11. úgy véli, hogy a WTO-tagság a közép-ázsiai országok számára ígéretes megoldás arra, 
hogy fejlesszék gazdaságaikat és jobban integrálódjanak a globális kereskedelmi 
rendszerbe, valamint előfeltétele az EU-val kialakítandó szorosabb kereskedelmi és 
befektetési kapcsolatoknak;

12. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy maradjon következetes az Oroszország, 
Kazahsztán és Belarusz közötti vámunió tekintetében, és biztosítsa, hogy ez utóbbi 
teljesíti nemzetközi kötelezettségvállalásait és azt, hogy elkövetkező WTO-tagságának 
szellemében lép fel;

13. bátorítja a közép-ázsiai gazdaságok diverzifikálását és a hozzáadott értékkel rendelkező 
termékek gyártását elősegítő korszerű, innovatív technológiák bevezetését szolgáló 
európai beruházásokat;

14. üdvözli a Tanács határozatát, amely felhatalmazza a Bizottságot, hogy megerősített 
partnerségi és együttműködési megállapodásról tárgyaljon, és reméli, hogy a 
megállapodás tükrözni fogja az EU és Kazahsztán közötti kereskedelmi kapcsolatok 
jelentőségét, de természetesen megerősíti a demokrácia, az emberi jogok és a 
jogállamiság terén megvalósuló együttműködést is;

15. tudomásul veszi az EU és Közép-Ázsia közötti jogállamisági kezdeményezést, és felszólít 
a megfelelő következő lépés megtételére, hogy a kezdeményezés elmozduljon a 
végrehajtási fázis irányába;

16. szorgalmazza, hogy az Európai Unió fokozottan támogassa a felelősségteljes 
kormányzást, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartását, a demokratizálódást és 
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a korrupció elleni küzdelmet az ezen országokkal folytatott párbeszédének 
kulcsfontosságú témájaként;

17. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy elsődleges célnak tekintse a korrupció elleni 
harcot, mivel jelenleg az elit réteg (és nem a teljes lakosság) profitál leginkább az uniós 
támogatásból és kereskedelemből;

18. úgy véli, hogy az Európai Unió és Közép-Ázsia kapcsolatában a nyersanyagokkal és 
különösen a ritkaföldfémekkel kapcsolatos együttműködést és kereskedelmet 
prioritásként kell kezelni; hangsúlyozza, hogy a térségbeli országokkal fenn kell tartani a 
partnerséget,amely arra épül, hogy az európai technológiákért és know-how-ért cserébe 
alapanyagokat adnak;

19. felszólít arra, hogy valamennyi jövőbeli fellépés, többek között a régióban történő 
befektetések esetében tekintsék alapvető normának a környezeti fenntarthatóságot;

20. megismétli a Közép-Ázsiában lévő energiaforrásokhoz való hozzáférés javításának 
gazdasági és politikai jelentőségét; hangsúlyozza e tekintetben a Nabucco csővezeték 
Európai Unió energiaellátásának diverzifikálásában betöltött jelentős szerepét;

21. hangsúlyozza Közép-Ázsia geostratégiai jelentőségét az EU számára, mivel hidat képez 
Kínába, valamint Afganisztánba és a Közel-Keletre, továbbá az EU számára jelentős 
energiabehozatali forrás;

22. úgy véli, hogy a jövőbeni EU–Közép-Ázsia stratégiának le kell vonnia az európai 
szomszédságpolitika reformjának a differenciálás, az emberi kapcsolatok fejlesztése és a 
demokráciára és az emberi jogokra fordított fokozott figyelem tekintetében levont 
tanulságait, és figyelembe kell vennie a szélesebb geopolitikai környezetet, beleértve 
Mongóliát és Afganisztánt is..
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