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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. dostrzega ograniczony zakres stosunków handlowych między UE i Azją Środkową, lecz 
zwraca uwagę na znaczenie umacniania tych relacji i oczekuje, że zarówno UE, jak 
i kraje Azji Środkowej będą w pełni wykorzystywały potencjał, jaki oferuje partnerstwo;

2. popiera wnioski określone w sporządzonej przez OECD w styczniu 2011 r. prognozie 
konkurencyjności Azji Środkowej i wyraża szczególne zaniepokojenie w odniesieniu do 
sytuacji związanej z prawami człowieka i prawem pracy oraz braku wsparcia dla 
społeczeństwa obywatelskiego krajów Azji Środkowej, a także w związku z systemem 
edukacji, MŚP, reformami własności ziemskiej oraz regionalnymi strategiami 
inwestycyjnymi, które potrzebują większego zróżnicowania gospodarczego i które 
obecnie koncentrują się na sektorze energetycznym i górnictwie;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że handel UE z Azją Środkową (szczególnie wywóz 
z UE) znacznie wzrósł od 2000 r. (+156%) w porównaniu z handlem Rosji z tym 
regionem (+82%), ale ostrzega przed popadaniem w samozadowolenie, jako że handel 
Chin z Azją Środkową wzrósł w tym samym okresie o 750%;

4. nalega na potrzebę podejmowania dalszych wysiłków na rzecz demokratyzacji 
i modernizacji systemu politycznego i zachęca każde państwo do zaangażowania na rzecz 
przemian i reform; wzywa do rozwoju i dwustronnej współpracy w zakresie praw 
człowieka, zróżnicowania gospodarczego, rozwoju zrównoważonego sektora 
energetycznego i poprawy połączeń przesyłowych łączących zasoby kaspijskie 
z europejskim rynkiem;

5. wzywa do dalszych wysiłków zmierzających do modernizacji sektora edukacji 
publicznej, aby był on darmowy i dostępny dla wszystkich, w tym kształcenia 
w dziedzinie biznesu, w szerszym kontekście wspierania budowania we wszystkich 
krajach tego regionu społeczeństwa obywatelskiego opartego na stabilnych prawach 
człowieka i prawach pracowniczych; uważa, że Komisja powinna zacieśnić współpracę 
z krajami Azji Środkowej w zakresie planowania i przeprowadzenia reform systemu 
edukacji; zachęca UE do przyznawania studentom z Azji Środkowej grantów 
edukacyjnych i stypendiów naukowych na podjęcie studiów na europejskich 
uniwersytetach; podkreśla, że niezbędne jest również wspieranie procedur służących 
zapewnieniu udziału kobiet w rynku pracy i ich dostępu do rynku pracy;

6. jest zdania, że wspieranie MŚP stanowi jeden z elementów niezbędnych do rozwoju 
zainteresowanych państw i że UE powinna nadać wyższy priorytet pomocy MŚP 
w ramach mandatu EBI dla Azji Środkowej i złagodzić wymogi wizowe dla obywateli 
podróżujących z Azji Środkowej w celach biznesowych oraz w celu podjęcia studiów 
wyższych, przy jednoczesnym wspieraniu norm w zakresie pracy, środowiska 
naturalnego i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; uważa ponadto, że należy 
unikać wszelkich praktyk dyskryminacyjnych w stosunku do przemysłu europejskiego, 
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w tym w bardzo ważnym sektorze zamówień publicznych, oraz że należy propagować 
pełną współpracę z lokalnymi MŚP korzystnie wpływającą na rozwój gospodarki 
i zróżnicowanie gospodarcze regionu;

7. apeluje do Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, aby zapewniły silną 
reprezentację specjalistów z dziedziny gospodarki i handlu w delegaturach UE w pięciu 
krajach Azji Środkowej;

8. zachęca Komisję, aby udzieliła krajom Azji Środkowej specjalistycznej pomocy 
technicznej i służyła doradztwem w celu zwiększenia ich potencjału gospodarczego 
i administracyjnego, a więc umocnienia władz lokalnych i regionalnych, stworzenia 
skuteczniejszej tkanki gospodarczej oraz zapewnienia lepszej integracji tych krajów 
w ramach światowego systemu handlu;

9. jest świadomy faktu, że poziom integracji regionalnej krajów Azji Środkowej jest niski; 
apeluje do Komisji, aby opracowała zróżnicowane strategie handlowe dla każdego 
z pięciu krajów Azji Środkowej w zależności od ich specyficznych potrzeb, oraz aby 
umacniała integrację wewnątrz tego regionu;

10. jest przekonany, że reforma strukturalna na rzecz gospodarki rynkowej i rozwijanie 
solidnych ram prawnych dla inwestycji zagranicznych mają nie tylko zasadnicze 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego regionu, ale również ułatwią integrację 
z gospodarką światową i przystąpienie do WTO; wzywa państwa Azji Środkowej do 
pójścia w ślady Republiki Kirgiskiej i przeprowadzenia wszelkich niezbędnych reform 
umożliwiających przystąpienie do WTO;

11. rozumie, że członkostwo wszystkich krajów Azji Środkowej w WTO stanowi obiecujący 
sposób poprawy ich gospodarki i lepszej integracji w ramach światowego systemu 
handlu, a także warunek wstępny zacieśnienia stosunków handlowych i inwestycyjnych 
z UE;

12. apeluje do Komisji i Rady, aby pozostały nieugięte w odniesieniu do unii celnej między 
Rosją, Kazachstanem i Białorusią i zapewniły przestrzeganie przez nią 
międzynarodowych zobowiązań i działanie w duchu nadchodzącego członkostwa 
w WTO;

13. zachęca do europejskich inwestycji mających na celu zróżnicowanie gospodarki Azji 
Środkowej i wprowadzenie nowoczesnych innowacyjnych technologii na rzecz 
wytwarzania towarów o wartości dodanej;

14. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady dotyczącą upoważnienia Komisji do podjęcia 
negocjacji dotyczących wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy i wyraża 
nadzieję, że umowa ta będzie odzwierciedlała znaczenie stosunków handlowych między 
UE i Kazachstanem, ale również naturalnie przyczyni się do wzmocnienia współpracy 
w zakresie demokracji, praw człowieka i praworządności;

15. zauważa inicjatywę UE i Azji Środkowej na rzecz praworządności i apeluje o nadanie jej 
odpowiedniego biegu umożliwiającego przejście z etapu inicjatywy w rzeczywistą fazę 
realizacji;
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16. nalega na to, by UE zdecydowanie wspierała dobre sprawowanie rządów, przestrzeganie 
praworządności i praw człowieka, demokratyzację i walkę z korupcją, które stanowią 
główne elementy dialogu prowadzonego przez Unię z tymi państwami;

17. apeluje do Komisji i Rady o uznanie walki z korupcją za sprawę wysoce priorytetową, 
ponieważ obecnie to elity, a nie ogół społeczeństwa, najbardziej korzystają z unijnej 
pomocy i handlu;

18. jest przekonany, że współpraca i handel surowcami, a w szczególności pierwiastkami 
ziem rzadkich, powinny stać się priorytetami w stosunkach UE z Azją Środkową; 
podkreśla, że ważne jest utrzymanie partnerstwa z krajami z tego regionu, które będzie 
się opierało na pozyskiwaniu surowców w zamian za europejskie technologie i wiedzę 
specjalistyczną;

19. apeluje o to, by podstawową normą wszelkich przyszłych działań o charakterze 
inwestycyjnym w tym regionie był zrównoważony charakter środowiskowy;

20. ponownie podkreśla gospodarcze i polityczne znaczenie poprawy dostępu do zasobów 
energetycznych w Azji Środkowej; zwraca uwagę w tym zakresie na ogromne znaczenie, 
jakie ma rurociąg Nabucco dla zróżnicowania dostaw energii do Unii Europejskiej;

21. podkreśla znaczenie Azji Środkowej dla UE pod względem położenia geostrategicznego, 
ponieważ stanowi ona pomost łączący UE z Chinami, a także Afganistanem i Bliskim 
Wschodem, oraz zapewnia źródło istotnych dostaw energii do UE;

22. jest przekonany, że w przyszłej strategii UE wobec Azji Środkowej należy wykorzystać 
doświadczenie płynące z reformy europejskiej polityki sąsiedztwa w takich kwestiach jak 
zróżnicowanie, bezpośrednie kontakty międzyludzkie i traktowanie demokracji i praw 
człowieka z większą uwagą, powinno się również wziąć pod uwagę szerszy kontekst 
geopolityczny z uwzględnieniem Mongolii i Afganistanu.
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