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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka ES un Vidusāzijas tirdzniecības attiecības ir ierobežotas, taču ir pārliecināts, ka 
ir būtiski nostiprināt ES un Vidusāzijas attiecības, un sagaida, ka ES un Vidusāzijas 
valstis pilnībā izmantos partnerattiecību piedāvātās iespējas;

2. atbalsta ESAO 2011. gada janvāra Vidusāzijas konkurētspējas pārskatā izklāstītos 
secinājumus un jo īpaši ir nobažījies par cilvēktiesību un darba tiesību situāciju un 
atbalsta trūkumu pilsoniskai sabiedrībai Vidusāzijas valstīs, kā arī par izglītības sistēmu, 
MVU, zemes īpašumtiesību reformām un reģiona ieguldījumu politiku, kas ir labāk 
jāintegrē tautsaimniecībā un kas pašlaik galvenokārt ir orientēta uz enerģētikas un 
kalnrūpniecības nozari;

3. atzinīgi vērtē to, ka ES tirdzniecība ar Vidusāziju (jo īpaši ES eksports) kopš 2000. gada 
ir ievērojami palielinājies (+156 %) salīdzinājumā ar Krievijas tirdzniecību ar reģionu 
(+82 %), taču aicina neieslīgt pašapmierinātībā, jo minētajā periodā Ķīnas tirdzniecība ar 
Vidusāziju ir palielinājusies par 750 %;

4. ir pārliecināts, ka ir jāturpina centieni demokratizēt un modernizēt politisko sistēmu, 
mudinot katru valsti pildīt pārejas un reformu perioda saistības; prasa panākt attīstību un 
izveidot divpusējo sadarbību tādās jomās kā cilvēktiesības, saimnieciskās darbības 
dažādošana, ilgtspējīgas enerģijas nozares attīstība un uzlaboti pārvades sakari, kas 
Kaspijas reģiona resursus savienotu ar Eiropas tirgu;

5. prasa turpināt centienus modernizēt valsts izglītības sektoru, kam jābūt bezmaksas un 
pieejamam ikvienam, tostarp uzņēmējdarbības izglītībai, plašākā kontekstā atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības veidošanu, pamatojoties uz stabilām cilvēktiesībām un darba 
tiesībām visās reģiona valstīs; uzskata, ka Komisijai ir ciešāk jāsadarbojas ar Vidusāzijas 
valstīm izglītības sistēmas reformu plānošanā un īstenošanā; mudina Eiropas Savienību 
piešķirt izglītības dotācijas un stipendijas Vidusāzijas studentu mācībām Eiropas 
augstskolās; uzsver, ka ir būtiski arī veicināt sieviešu līdzdalību un viņu piekļuvi darba 
tirgum;

6. uzskata, ka MVU atbalstīšana ir viens no elementiem, kas vajadzīgi attiecīgo valstu 
attīstībai, un ka ES par prioritāru ir jānosaka tās palīdzība MVU, izmantojot EIB 
pilnvaras Vidusāzijā, un jāatvieglina vīzu režīma noteikumi cilvēkiem, kuri no 
Vidusāzijas ierodas uzņēmējdarbības un augstākās izglītības nolūkā, vienlaikus 
paaugstinot darba, vides un uzņēmumu sociālās atbildības standartus; uzskata arī, ka ir 
jāizvairās no diskriminējošas prakses pret Eiropas uzņēmumiem, tostarp tik svarīgā jomā 
kā publiskie iepirkumi, un ka ir jāveicina pilnīga sadarbība ar vietējiem MVU, kas 
sekmēs ekonomikas attīstību un saimnieciskās darbības dažādošanu reģionā;

7. aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu nodrošināt, lai ES delegācijās piecās 
Vidusāzijas valstīs noteikti piedalītos ekonomikas un tirdzniecības speciālisti;
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8. mudina Komisiju sniegt kvalificētu tehnisko palīdzību un konsultācijas Vidusāzijas 
valstīm nolūkā uzlabot šo valstu tautsaimnieciskās un administratīvās spējas, kas 
nostiprinātu vietējās un reģionālās iestādes, izveidotu spēcīgāku ekonomisko struktūru un 
šīs valstis labāk integrētu pasaules tirdzniecības sistēmā;

9. apzinās, ka Vidusāzijas valstu reģionālā integrācija ir vāja; aicina Komisiju izstrādāt 
atšķirīgas tirdzniecības stratēģijas katrai no piecām Vidusāzijas valstīm atbilstīgi to 
konkrētajām vajadzībām un veicināt reģionālo integrāciju;

10. uzskata, ka uz tirgus ekonomiku orientētām strukturālām reformām un stabila tiesiskā 
regulējuma izveidei ārvalstu ieguldījumu jomā ir ne tikai izšķirīga nozīme reģiona 
ekonomikas attīstībā, bet tas arī sekmē integrāciju pasaules ekonomikā un pievienošanos 
PTO; aicina Vidusāzijas valstis sekot Kirgizstānas Republikas piemēram un īstenot visas 
reformas, kas nepieciešamas, lai pievienotos PTO;

11. atzīst, ka visām Vidusāzijas valstīm pievienošanās PTO ir daudzsološs veids, kā uzlabot 
savas valsts ekonomiku un labāk integrēties pasaules tirdzniecības sistēmā, kā arī 
priekšnosacījums ciešākām tirdzniecības un ieguldījumu attiecībām ar ES;

12. aicina Komisiju un Padomi saglabāt savu nostāju attiecībā uz Krievijas, Kazahstānas un 
Baltkrievijas muitas savienību, nodrošinot, ka tās darbība atbilst starptautiskām saistībām 
un mērķim pievienoties PTO;

13. atbalsta Eiropas ieguldījumus, kuru mērķis ir dažādot Vidusāzijas valstu tautsaimniecības 
un ieviest modernas, inovatīvas tehnoloģijas pievienotās vērtības preču ražošanai;

14. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu pilnvarot Komisiju vest sarunas par uzlabotu 
partnerattiecību un sadarbības nolīgumu un cer, ka šis nolīgums atspoguļos ES un 
Kazahstānas tirdzniecības attiecību nozīmīgumu, kā arī noteikti nostiprinās sadarbību 
demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā;

15. pieņem zināšanai ES un Vidusāzijas tiesiskuma iniciatīvu un prasa atbilstīgi rīkoties, lai 
sāktu iniciatīvas īstenošanu praksē;

16. prasa, lai dialogā ar šīm valstīm ES stingri atbalstītu tādus pamatelementus kā laba 
pārvaldība, tiesiskuma ievērošana, cilvēktiesības, demokratizācija un cīņa pret korupciju;

17. aicina Komisiju un Padomi par prioritāru noteikt cīņu pret korupciju, jo pašlaik elite 
(nevis iedzīvotāji kopumā) gūst lielāko labumu no ES palīdzības un tirdzniecības;

18. uzskata, ka sadarbībai un tirdzniecībai izejvielu un jo īpaši retzemju metālu jomā ir 
jākļūst par prioritāru jautājumu ES un Vidusāzijas attiecībās; uzsver, ka ir svarīgi uzturēt 
partnerattiecības ar šā reģiona valstīm, pamatojoties uz izejvielu apmaiņu pret Eiropas 
tehnoloģijām un zinātību;

19. prasa vides ilgtspējību noteikt par pamatstandartu visās turpmākajās darbībās, kas 
saistītas ar ieguldījumiem reģionā;

20. atkārtoti norāda, ka ir ekonomiski un politiski svarīgi uzlabot piekļuvi enerģijas resursiem 
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Vidusāzijā; šajā ziņā uzsver Nabucco cauruļvada lielo nozīmi Eiropas Savienības 
energoapgādes dažādošanā;

21. uzsver, ka Eiropas Savienībai Vidusāzija ir ģeostratēģiski nozīmīga, jo tā ir kā tilts ar 
Ķīnu, kā arī Afganistānu un Tuvajiem Austrumiem, un ievērojams enerģijas importa 
avots Eiropas Savienībai;

22. uzskata, ka ES turpmākajā Vidusāzijas stratēģijā ir jāņem vērā Eiropas kaimiņattiecību 
politikas reformā gūtā pieredze attiecībā uz diferencēšanu, cilvēku savstarpējiem 
kontaktiem un lielākas uzmanības pievēršanu demokrātijai un cilvēktiesībām, kā arī 
jāņem vērā plašāks ģeopolitiskais konteksts, ietverot Mongoliju un Afganistānu.
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