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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. žino, kad Europos Sąjungos ir Vidurinės Azijos prekybiniai santykiai nėra išplėtoti, bet 
pabrėžia, kad svarbu stiprinti šių dviejų regionų ryšius, ir tikisi, kad Sąjunga ir Vidurinės 
Azijos šalys visapusiškai išnaudos partnerystės potencialą;

2. pritaria Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2011 m. sausio 
mėn. ataskaitos „Vidurinės Azijos konkurencingumo perspektyva“ (angl. Central Asia 
Competitiveness Outlook) išvadoms ir yra ypač susirūpinęs dėl žmogaus teisių ir 
darbuotojų teisių padėties, taip pat dėl paramos Vidurinės Azijos šalių pilietinei 
visuomenei trūkumo, dėl švietimo sistemos, MVĮ, žemės nuosavybės teisės reformų ir 
regiono investicijų politikos, kuri turėtų labiau apimti visą ekonomiką, nes šiuo metu 
daugiausia dėmesio skiriama energetikos ir kalnakasybos sektoriams; 

3. džiaugiasi, kad nuo 2000 m. žymiai padidėjo Europos Sąjungos ir Vidurinės Azijos (ypač 
ES eksportas) prekyba (+ 156 %) palyginti su prekyba su Rusijos regionu (+ 82 %), 
tačiau įspėja, kad nederėtų tuo pasitenkinti, kadangi Kinijos ir Vidurinės Azijos prekyba 
per tą patį laikotarpį padidėjo 750 % ;

4. primygtina ragina ir toliau dėti pastangas demokratizuoti ir modernizuoti politinę sistemą, 
skatinant kiekvieną šalį vykdyti perėjimo ir pertvarkos įsipareigojimus; ragina skatinti 
vystymąsi ir dvišalį bendradarbiavimą žmogaus teisių klausimais, ekonomikos įvairovę, 
tvarios energetikos sektorių ir gerinti transporto linijas, kuriomis Kaspijos ištekliai 
pasiekia Europos rinką;

5. ragina toliau dėti pastangas modernizuoti  viešąjį švietimo, kuris turi būti laisvas ir 
visiems prieinamas, sektorių, įskaitant švietimą verslo srityje, atsižvelgiant į platesnį 
paramos pastoviomis žmogaus ir darbo teisėmis grindžiamos pilietinės visuomenės 
kūrimui visose regiono šalyse kontekstą; mano, kad Komisija turėtų glaudžiau 
bendradarbiauti su Vidurinės Azijos šalimis planuojant ir įgyvendinant švietimo 
reformas; ragina ES suteikti daugiau švietimo stipendijų studentams iš Vidurinės Azijos 
studijoms Europos universitetuose; pabrėžia, kad taip pat būtina skatinti procesus, kuriais 
siekiama užtikrinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir jų prieigą prie jos;

6. laikosi nuomonės, kad siekiant skatinti atitinkamų šalių vystymąsi vienas iš svarbiausių 
elementų - skatinti MVĮ ir kad ES turėtų tam teikti didesnę pirmenybę užtikrindama 
paramą MVĮ, suteikdama EIB įgaliojimus veikti Vidurinėje Azijoje ir supaprastindama 
žmonėms, keliaujantiems iš Vidurinės Azijos verslo ar studijų tikslais, taikomus vizų 
reikalavimus, ir sykiu propaguoti darbo, aplinkos ir bendrovių socialinės atsakomybės 
standartus; be to, mano, kad reikėtų vengti bet kokios diskriminacijos, susijusios su 
Europos pramonės šakomis, taip pat ir pagrindiniame viešojo pirkimo sektoriuje, ir kad 
turėtų būti skatinamas visapusiškas bendradarbiavimas su vietos MVĮ, naudingas tiek 
ekonominiam regiono vystymuisi, tiek ekonominiam diversifikavimui;

7. ragina Komisiją ir Europos išorinių veiksmų tarnybą užtikrinti, kad ES delegacijose 
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penkiose Vidurinės Azijos šalyse aktyviai dalyvautų ekonomikos ir verslo specialistai;

8. ragina Komisiją teikti Vidurinės Azijos regiono šalims kvalifikuotą techninę pagalbą ir 
konsultacijas, siekiant sustiprinti ekonominį ir administracinį pajėgumą, ir taip remti 
vietos ir regiono institucijas, sukurti tvirtesnį ekonominių ryšių tinklą ir labiau integruoti 
šias šalis į pasaulinę prekybos sistemą;

9. žino, kad Vidurinės Azijos šalių regioninė integracija yra silpna; ragina Komisiją 
kiekvienai iš penkių Vidurinės Azijos šalių sukurti skirtingas prekybos strategijas, 
atsižvelgiant į jų specifinius poreikius, ir skatinti regioninę integraciją;

10. mano, kad struktūrinė reforma siekiant rinkos ekonomikos ir tvirtos užsienio investicijų 
teisinės sistemos sukūrimas yra ne tik gyvybiškai svarbūs regiono ekonominiam 
vystymuisi, bet ir palengvins integraciją į pasaulio ekonomiką bei prisijungimą prie 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO); ragina Vidurinės Azijos valstybes sekti 
Kirgizijos Respublikos pavyzdžiu ir įgyvendinti visas būtinas reformas, kad jos galėtų 
prisijungti prie PPO;

11. mano, kad visų Vidurinės Azijos šalių narystė PPO yra daug žadantis būdas, kuriuo būtų 
gerinama šių šalių ekonomika ir integracija į pasaulinę prekybos sistemą, ir išankstinė 
sąlyga siekiant su ES užmegzti glaudesnius prekybos ir investicijų ryšius;

12. ragina Komisiją ir Tarybą išlaikyti tvirtą poziciją Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano 
muitų sąjungos atžvilgiu, ir užtikrinti, kad Baltarusija laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų 
ir veiktų vadovaudamasi būsimos narystės PPO principais;

13. skatina daryti Europos investicijas, kuriomis būtų siekiama paįvairinti Vidurinės Azijos 
ekonomiką ir įdiegti šiuolaikiškas, inovatyvias technologijas, kurios padėtų gaminti 
pridėtinę vertę turinčias prekes;

14. palankiai vertina Tarybos sprendimą įgalioti Komisiją vykdyti derybas dėl partnerystės ir 
sustiprinto bendradarbiavimo susitarimo ir tikisi, kad šiuo susitarimu bus parodyta ES ir 
Kazachstano prekybos ryšių svarba ir kad taip pat bus sustiprintas bendradarbiavimas 
demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse;

15. atkreipia dėmesį į ES teisinės valstybės iniciatyvą Vidurinėje Azijoje ir ragina ir toliau 
tinkamai tęsti procesą, siekiant nuo iniciatyvos pereiti prie veiksmingo įgyvendinimo;

16. primygtinai ragina ES ryžtingai skatinti gerą valdymą, pagarbą teisinei valstybei, 
žmogaus teisėms, demokratizaciją ir kovą su korupcija, šiuos klausimus, kaip 
svarbiausius, įtraukiant į dialogą su šiomis šalimis;

17. ragina Komisiją ir Tarybą teikti ypatingą pirmenybę kovai su korupcija, kadangi šiuo 
metu daugiausiai naudos iš ES paramos ir prekybos su Sąjunga gauna elitas (o ne visi 
gyventojai);

18. mano, kad bendradarbiavimas ir prekyba pirminėmis žaliavomis, ypač retųjų žemių 
elementais, turėtų tapti prioritetiniu klausimu plėtojant ES ir Vidurinės Azijos ryšius; 
pabrėžia, kad svarbu palaikyti partnerystę su regiono šalimis, grindžiamą pirminių 
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žaliavų ir Europos technologijų bei praktinių žinių mainais;

19. ragina, kad aplinkos tvarumo kriterijus būtų taikomas kaip pagrindinis standartas visuose 
būsimuose veiksmuose, susijusiuose su investicijomis į regioną;

20. dar kartą pabrėžia prieigos prie energijos išteklių Vidurinėje Azijoje gerinimo ekonominę 
ir politinę svarbą; šiuo požiūriu pabrėžia didelę dujotiekio Nabucco reikšmę 
diversifikuojant Europos Sąjungos apsirūpinimą energija;

21. pabrėžia Vidurinės Azijos geostrateginę svarbą Europos Sąjungai, kadangi ji ES suartina 
su Kinija, taip pat ir Afganistanu bei Artimaisiais Rytais ir yra stambaus energijos 
importo į ES šaltinis;

22. mano, kad būsimoje ES Vidurinės Azijos strategijoje reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Europos kaimynystės politikos reformą, užtikrinant diferenciaciją, žmonių 
tarpusavio ryšius ir didesnį dėmesį demokratijai bei žmogaus teisėms ir atsižvelgiant į 
platesnį geopolitinį kontekstą, įskaitant Mongoliją ir Afganistaną.
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