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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa konxju tal-limiti tar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Asja 
Ċentrali, iżda jinsisti fuq l-importanza li jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja 
Ċentrali u jħalli f'idejn l-Unjoni u l-pajjiżi tal-Asja Ċentrali biex jagħmlu użu sħiħ mill-
potenzjal tas-sħubija;

2. Jappoġġja l-konklużjonijiet tad-dokument tal-OECD “Central Asia Competitiveness 
Outlook”  ta’ Jannar 2011 u jinsab partikolarment imħasseb dwar is-sitwazzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema kif ukoll in-nuqqas ta’ appoġġ għas-soċjetà ċivili fil-
pajjiżi tal-Asja Ċentrali, u dwar is-sistema edukattiva, l-SMEs, ir-riformi tas-sjieda tal-art 
u l-politiki ta’ investiment għar-reġjun, li jeħtieġu diversifikazzjoni ekonomika akbar, li 
attwalment ċentrata fuq is-setturi tal-enerġija u tal-estrazzjoni mill-mini.

3. Jilqa' l-fatt li l-kummerċ bejn l-UE u l-Asja Ċentrali (speċjalment l-esportazzjonijiet tal-
UE) żdied b'mod konsiderevoli mill-2000 (+ 156 %), meta mqabbel mal-kummerċ Russu 
mar-reġjun (+ 82 %), iżda jwissi biex ma jkunx hemm kompjaċenza żejda peress li l-
kummerċ Ċiniż mal-Asja Ċentrali żdied b'750 % matul l-istess perjodu;

4. Jinsisti dwar il-bżonn li jitkomplew l-isforzi favur id-demokrazija u l-modernizzazzjoni 
tas-sistema politika, li jħeġġu kull pajjiż fl-isforz tiegħu għat-tranżizzjoni u r-riforma;
jitlob għall-iżvilupp u l-kooperazzjoni bilaterali dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-
diversifikazzjoni ekonomika, l-iżvilupp tas-settur tal-enerġija sostenibbli u t-titjib tal-
konnessjonijiet tat-trasport li jgħaqqdu r-riżorsi tal-Kaspju mas-suq Ewropew;

5. Jitlob għat-tkomplija tal-isforzi favur id-demokratizzazzjoni tas-settur tal-edukazzjoni 
pubblika, li se tkun b'xejn u aċċessibbli għal kulħadd, inkluż l-edukazzjoni kummerċjali, 
fi ħdan il-kuntest aktar wiesa' tal-appoġġ għall-bini ta' soċjetà ċivili bbażata fuq drittijiet 
tal-bniedem u tax-xogħol stabbli fil-pajjiżi kollha tar-reġjun; jemmen li l-Kummissjoni 
għandha tikkollabora aktar mill-qrib mal-pajjiżi tal-Asja Ċentrali fl-ippjanar u l-
implimentazzjoni tar-riformi tas-sistema edukattiva; iħeġġeġ l-Unjoni Ewropea tipprovdi 
għotjiet edukattivi u boroż ta’ studju għall-istudenti mill-Asja Ċentrali biex jistudjaw fl-
universitajiet Ewropej; jenfasizza li huwa essenzjali wkoll li jkunu promossi proċessi li 
jiżguraw il-parteċipazzjoni ta’ nisa u l-aċċess tagħhom fis-suq tax-xogħol;

6. Huwa tal-opinjoni li l-promozzjoni tal-SMEs hija wieħed mill-elementi meħtieġa għall-
iżvilupp tal-pajjiżi kkonċernati u li l-UE għandha tagħti prijorità ogħla lil dan fl-
assistenza tagħha lill-SMEs fi ħdan il-mandat tal-BEI għall-Asja Ċentrali u tnaqqas ir-
rekwiżiti għall-viża għall-persuni li jivvjaġġaw mill-Asja Ċentrali għal skopijiet ta' 
negozju u edukazzjoni għolja; filwaqt li tippromwovi l-istandards ambjentali, tax-xogħol 
u tar-responsabbiltá soċjali tal-kumpaniji;  jemmen ukoll li għandha tiġi evitata kull 
prattika diskriminatorja fir-rigward tal-industriji Ewropej, anke fis-settur ewlieni tal-
akkwist pubbliku, u li l-kooperazzjoni sħiħa mal-SMEs lokali, li hija ta' benefiċċju għall-
iżvilupp ekonomiku u għad-diversifikazzjoni tar-reġjun għandha tiġi promossa;
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7. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jiżguraw il-
preżenza qawwija ta’ speċjalisti tal-ekonomija u tal-kummerċ fid-Delegazzjonijiet tal-UE 
fil-ħames stati tal-Asja Ċentrali;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipprovdi assistenza u pariri tekniċi kwalifikati lill-pajjiżi 
tal-Asja Ċentrali bil-għan li jissaħħu l-kapaċitajiet ekonomiċi u amministrattivi tagħhom 
u b'hekk jiġu megħjuna l-awtoritajiet lokali u reġjonali, tinħoloq fibra ekonomika aktar 
b'saħħitha u jintegraw aħjar dawn il-pajjiżi fis-sistema kummerjali dinjija;

9. Konxju mill-fatt li l-integrazzjoni reġjonali fost il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali hija baxxa;
jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateġiji kummerċjali differenzjati għal kull wieħed 
mill-ħames pajjiżi tal-Asja Ċentrali, skont il-bżonnijiet speċifiċi tagħhom, u tħeġġeġ l-
integrazzjoni intrareġjonali;

10. Jemmen li r-riforma strutturali mmirata lejn ekonomija tas-suq u l-iżvilupp ta’ qafas 
legali sod għall-investiment barrani mhumiex biss vitali għall-iżvilupp ekonomiku tar-
reġjun iżda wkoll jiffaċilitaw l-integrazzjoni fl-ekonomija dinjija u l-adeżjoni mad-WTO;
jistieden lill-Istati tal-Asja Ċentrali jsegwu l-eżempju tar-Repubblika ta’ Kyrgyz u 
jimplimentaw ir-riformi kollha meħtieġa għall-adeżjoni mad-WTO;

11. Jifhem li għall-pajjiżi kollha tal-Asja Ċentrali s-sħubija mad-WTO hija triq promettenti 
biex itejbu l-ekonomiji tagħhom u jintegraw ruħhom aħjar fis-sistema kummerċjali 
internazzjonali, kif ukoll hija prekundizzjoni għal relazzjonijiet kummerċjali u ta' 
investiment aktar mill-qrib mal-UE;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jibqgħu sodi fir-rigward tal-unjoni doganali bejn 
ir-Russja, il-Każakistan u l-Belarus, filwaqt li jiżguraw li jirrispettaw l-impenji 
internazzjonali tagħhom u jaġixxu fl-ispirtu tal-adeżjoni futura mad-WTO;

13. Iħeġġeġ l-investimenti Ewropej immirati lejn id-diversifikazzjoni tal-ekonomiji tal-Asja 
Ċentrali u l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji moderni u innovattivi għall-manifattura ta’ 
prodotti b’valur miżjud;

14. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kunsill li l-Kummissjoni titqabbad tinnegozja Ftehim ta' Sħubija u 
Kooperazzjoni msaħħaħ u jittama li l-ftehim se jirrifletti l-importanza tar-relazzjoni 
kummerċjali bejn l-UE u l-Każakistan, u li apparti dan isaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam 
tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta’ dritt;

15. Jieħu nota tal-inizjattiva Ewropea għat-tisħiħ tal-Istat tad-Dritt fl-Asja Ċentrali u jitlob li 
jingħata segwitu xieraq biex l-inizjattiva tinbidel minn fażi inizjali għal waħda ta’ 
implimentazzjoni effettiva;

16. Jinsisti li l-UE għandha tippromwovi b'qawwa t-tmexxija tajba, ir-rispett tal-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem, id-demokratizzazzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni, billi 
tpoġġihom fil-qalba tad-djalogu tagħha ma’ dawn il-pajjiżi;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jagħtu livell għoli ta’ prijorità lill-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni, ladarba fil-preżent huma l-privileġġati (u mhux il-popolazzjoni fit-
totalità tagħha) li qed jibbenefikaw l-aktar mill-għajnuna u l-kummerċ;
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18. Jemmen li l-koperazzjoni u l-kummerċ fil-materja prima, speċjalment f' dak li għandu 
x'jaqsmam mal-minerali rari, għandhom isiru kwistjoni prijoritarja fir-relazzjonijiet bejn 
l-UE u l-Asja Ċentrali; jinsisti dwar l-importanza li tinżamm sħubija mal-pajjiżi taż-żona, 
li tkun ibbażata fuq l-iskambju ta' materja prima għal teknoloġiji Ewropej u know-how
Ewropea;

19. Jirrakkomanda li s-sostenibilità ambjentali tkun kriterju bażiku għall-azzjonijiet futuri 
kollha li jinvolvu l-investiment fir-reġjun;

20. Itenni l-importanza ekonomika u politika biex jitjieb l-aċċess għal riżorsi tal-enerġija fl-
Asja Ċentrali; f'dan ir-rigward jenfasizza l-importanza kbira li l-pipeline Nabucco għandu 
għad-diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea;

21. Jenfasizza l-importanza ġeostrateġika li l-Asja Ċentrali għandha għall-UE, peress li 
tirrappreżenta pont għaċ-Ċina kif ukoll għall-Afganistan u l-Lvant Nofsani u hija sors ta’ 
importazzjoni tal-enerġija kunsiderevoli għall-UE;

22. Jemmen li l-istrateġija futura tal-UE għall-Asja Ċentrali għandha tislet tagħlimiet mir-
riforma tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, f’termini ta' differenzjar, kuntatt bejn in-nies u 
iktar attenzjoni għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, u għandha tqis ukoll il-
kuntest ġeopolitiku usa’ li jinkludi l-Mongolja u l-Afganistan.
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