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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beseft dat de handelsbetrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië beperkt zijn, maar wijst 
erop dat het desondanks belangrijk is de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië te 
verstevigen en hoopt dat de EU en de landen van Centraal-Azië de mogelijkheden die het 
partnerschap biedt ten volle zullen benutten;

2. steunt de conclusies van de Competitiveness Outlook voor Centraal-Azië van de OESO van 
januari 2011 en maakt zich met name zorgen over de situatie van de mensenrechten en de 
rechten van de werknemers, alsmede over het gebrek aan steun voor het maatschappelijk 
middenveld in de landen van Centraal-Azië, en over het onderwijssysteem, het midden- en 
kleinbedrijf, hervormingen van het grondbezit en het investeringsbeleid in de regio, dat zich 
momenteel vooral richt op de energiesector en de mijnbouw, en dat meer gediversifieerd 
moet worden;

3. is ingenomen met het feit dat de EU-handel met Centraal-Azië (in het bijzonder de EU-
export) sinds 2000 aanzienlijk gegroeid is (+156%), in vergelijking met de Russische handel 
met de regio (+82%), maar beveelt aan alert te blijven, gezien het feit dat de Chinese handel 
met Centraal Azië in dezelfde periode met 750% is gestegen;

4. wijst op de noodzaak om de inspanningen gericht op democratisering en modernisering van 
het politieke stelsel voort te zetten en alle landen daarbij aan te sporen zich in te zetten voor 
verandering en hervorming; dringt aan op ontwikkeling en bilaterale samenwerking op het 
gebied van de mensenrechten, economische diversificatie, de totstandbrenging van een 
duurzame energiesector en verbetering van de vervoersverbindingen tussen de Kaspische 
hulpbronnen en de Europese markt;

5. pleit ervoor de inspanningen gericht op modernisering van het openbaar onderwijs voort te 
zetten, en dat onderwijs gratis en voor iedereen toegankelijk te maken, met inbegrip van 
bedrijfskundige opleidingen, als onderdeel van het werken aan de opbouw van een stabiel 
maatschappelijk middenveld dat gebaseerd is op gegarandeerde mensenrechten en rechten 
van werknemers in alle landen in de regio; meent dat de Commissie bij de planning en
uitvoering van hervormingen van de verschillende onderwijsstelsels nauwer met de landen in 
Centraal-Azië moet samenwerken; spoort de EU aan studietoelagen en studiebeurzen 
beschikbaar te stellen voor studenten uit Centraal-Azië die aan Europese universiteiten willen 
studeren; benadrukt dat het tevens noodzakelijk is activiteiten te bevorderen die ten doel 
hebben de arbeidsparticipatie van vrouwen en hun toegang tot de arbeidsmarkt te 
waarborgen;

6. is van mening dat steun aan het midden- en kleinbedrijf een van de noodzakelijke elementen 
is voor de ontwikkeling van de betrokken landen en dat de EU bij de ondersteuning van 
kmo's in het kader van het EIB-mandaat voor Centraal-Azië daaraan meer aandacht moet 
schenken en de visumvoorschriften voor personen uit het bedrijfsleven en het hoger 
onderwijs die van Centraal-Azië naar Europa reizen moet versoepelen, en daarbij 
tegelijkertijd goede arbeidsvoorwaarden, milieunormen en normen voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen moet bevorderen; meent bovendien dat discriminatie van Europese 
ondernemingen vermeden moet worden, ook in de belangrijke sector van de 
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overheidsopdrachten, en dat volledige samenwerking met lokale kleine en middelgrote 
ondernemingen, die de economische ontwikkeling en diversificatie van de regio ten goede 
komt, moet worden gestimuleerd;

7. verzoekt de Commissie en de Europese dienst voor extern optreden te zorgen voor een sterke 
vertegenwoordiging van specialisten op economisch en handelsgebied in de delegaties van de 
Unie in de vijf landen van Centraal-Azië;

8. spoort de Commissie aan de landen van Centraal-Azië goede technische bijstand en advies te 
verlenen om hun economische en bestuurlijke capaciteit te verbeteren, en op die manier de 
regionale en locale autoriteiten te versterken, een doeltreffender economische structuur te 
creëren en deze landen beter in het mondiale handelssysteem te integreren;

9. is zich bewust van de zwakke onderlinge integratie van de landen van Centraal-Azië; 
verzoekt de Commissie verschillende handelsstrategieën voor elk van de vijf Centraal-
Aziatische landen op te zetten, aangepast aan hun specifieke behoeften, en de integratie 
binnen de regio te stimuleren;

10. meent dat structurele hervormingen die zich richten op de totstandbrenging van een 
markteconomie en de ontwikkeling van een degelijk juridisch kader voor buitenlandse 
investeringen, niet alleen van essentieel belang zijn voor de economische ontwikkeling van 
de regio, maar tevens de integratie in de wereldeconomie en toetreding tot de WTO zullen 
vergemakkelijken; roept de Centraal-Aziatische landen op om een voorbeeld te nemen aan de 
Kirgizische Republiek en alle hervormingen door te voeren die nodig zijn om tot de WTO te 
kunnen toetreden;

11. beschouwt het WTO-lidmaatschap voor alle Centraal-Aziatische landen als een 
veelbelovende manier om hun economieën te verbeteren en beter in het 
wereldhandelssysteem te integreren, en tevens als een voorwaarde voor nauwere handels- en 
investeringsbetrekkingen met de EU;

12. verzoekt de Commissie en de Raad een standvastige positie in te nemen ten aanzien van de 
douane-unie tussen Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland, en ervoor te zorgen dat deze de 
internationale verbintenissen in acht neemt en handelt in de geest van het aanstaande WTO-
lidmaatschap;

13. is voorstander van Europese investeringen gericht op de diversificatie van de economieën in 
Centraal-Azië en de introductie van moderne en innoverende technologieën voor de 
productie van goederen met een toegevoegde waarde;

14. is ingenomen met het besluit van de Raad om de Commissie het mandaat te verlenen om 
onderhandelingen aan te gaan over een versterkte partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en hoopt dat deze overeenkomst het belang van de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en Kazachstan zal weerspiegelen, maar natuurlijk ook de 
samenwerking op het gebied van de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat zal 
versterken;

15. neemt kennis van het Europese initiatief voor versterking van de rechtsstaat in Centraal-Azië 
en dringt aan op een passende follow-up om aan dit initiatief ook daadwerkelijk uitvoering te 
geven;
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16. is van mening dat de EU in de dialoog met deze landen sterk de nadruk moet leggen op het 
bevorderen van goed bestuur, de naleving van de beginselen van de rechtsstaat, eerbiediging 
van de mensenrechten, democratisering en de strijd tegen corruptie;

17. verzoekt de Commissie en de Raad een hoge prioriteit toe te kennen aan corruptiebestrijding, 
aangezien het momenteel de elite (en niet de bevolking als geheel) is die profiteert van de 
Europese steun en handel;

18. is van mening dat samenwerking en handel in grondstoffen, met name in zeldzame 
aardmetalen, prioriteit moet krijgen in de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië; 
onderstreept dat het belangrijk is een partnerschap met de landen van de regio te bevorderen 
dat gebaseerd is op de ruil van grondstoffen tegen technologie en Europese vakkennis;

19. dringt aan op ecologische duurzaamheid als basisvoorwaarde voor alle toekomstige 
investeringsinitiatieven in de regio;

20. wijst nogmaals op het economische en politieke belang van een verbeterde toegang tot de 
energiehulpbronnen in Centraal-Azië; benadrukt in dit verband de grote betekenis van de 
Nabucco-pijplijn voor de diversificatie van de energievoorziening in de Europese Unie;

21. wijst op de geostrategische betekenis van Centraal-Azië voor de EU, omdat de regio een brug 
vormt naar China, Afghanistan en het Midden-Oosten, en een bron van omvangrijke energie-
import is voor de EU;

22. is van mening dat de toekomstige EU-strategie voor Centraal-Azië lessen moet trekken uit de 
hervorming van het Europese nabuurschapsbeleid door differentiatie, persoonlijk contact en 
meer aandacht voor democratie en de mensenrechten, en tevens rekening moet houden met 
de bredere geopolitieke context, met inbegrip van Mongolië en Afghanistan.
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