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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à  matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Está ciente das limitações das relações comerciais entre a União Europeia e a Ásia 
Central, mas insiste na importância de reforçar os laços entre as duas regiões e espera que 
a UE e os países da Ásia Central tirem o máximo proveito das potencialidades da 
parceria;

2. Apoia as conclusões das Perspectivas da OCDE sobre a Concorrência na Ásia Central, 
com data de Janeiro de 2011, e manifesta a sua particular preocupação com a situação em 
termos de direitos humanos e de direitos dos trabalhadores e a falta de apoio à sociedade 
civil nos países da Ásia Central, bem como com o sistema de ensino, as PME, as 
reformas da propriedade fundiária e as políticas de investimento da região, que, centradas 
actualmente nos sectores da energia e da extracção mineira, requerem uma maior 
diversificação económica;

3. Congratula-se com o facto de o comércio entre a União Europeia e a Ásia Central (em 
particular as exportações da UE) ter aumentado consideravelmente desde 2000 (+ 156%), 
em comparação com o comércio entre esta região e a Rússia (+ 82%), mas considera que 
a satisfação deve ser moderada, pois o comércio entre a China e a Ásia Central registou 
um aumento, no mesmo período, de 750%;

4. Insiste no prosseguimento dos esforços com vista à democratização e à modernização do 
sistema político, incentivando cada país a empenhar-se num processo de transição e de 
reformas; apela ao desenvolvimento da cooperação bilateral nos domínios dos direitos 
humanos, à diversificação económica, ao desenvolvimento de um sector energético 
sustentável e à melhoria dos transportes para que os recursos do Mar Cáspio possam 
chegar ao mercado europeu;

5. Insiste no prosseguimento dos esforços com vista à modernização do sector da educação, 
que seja gratuito e acessível a todos, incluindo o ensino de gestão, no contexto mais 
amplo de um apoio à instauração, em todos os países da região, de uma sociedade civil 
assente no respeito dos direitos humanos e dos direitos dos trabalhadores; considera que a 
Comissão deve colaborar mais estreitamente com os países da Ásia Central no 
planeamento e na aplicação das reformas do sistema educativo; incentiva a UE a 
conceder subsídios e bolsas de estudo a cidadãos da Ásia Central para lhes permitir 
estudar nas universidades europeias; salienta que é indispensável incentivar o processo de 
participação e de acesso das mulheres ao mercado de trabalho;

6. Considera que a promoção das PME é um dos elementos essenciais para o 
desenvolvimento dos países em causa e que a UE deve dar prioridade máxima a esta 
questão no seu apoio às PME no mandato do BEI para a Ásia Central, bem como 
simplificar os requisitos em matéria de vistos para os cidadãos da Ásia Central que se 
desloquem por razões de negócios ou para efectuar estudos universitários, favorecendo 
simultaneamente a adopção de normas em matéria laboral, ambiental e de 
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responsabilidade social das empresas; considera, por outro lado, que é necessário evitar 
as práticas discriminatórias em relação às indústrias europeias, nomeadamente no sector-
chave dos contratos públicos, favorecendo uma plena colaboração com as PME locais, o 
que será vantajoso tanto para o desenvolvimento como para a diversificação económica 
da região;

7. Solicita à Comissão e ao Serviço Europeu para a Acção Externa que assegurem uma forte 
presença de especialistas em questões económicas e comerciais nas delegações da União 
nos cinco Estados da Ásia Central;

8. Incentiva a Comissão a prestar aos países da Ásia Central uma assistência qualificada em 
termos técnicos e consultivos para aumentar as suas capacidades económicas e 
administrativas, a fim de reforçar as autoridades regionais e locais, criar um tecido 
económico mais sólido e integrar melhor estes países no sistema comercial mundial;

9. Está consciente do reduzido nível de integração regional entre os países da Ásia Central; 
solicita à Comissão que elabore estratégias comerciais diferenciadas para cada um dos 
cinco países da Ásia Central, em função das suas necessidades específicas, e que favoreça 
a integração intra-regional;

10. Considera que as reformas estruturais tendo em vista uma economia de mercado e a 
criação de um quadro jurídico sólido para o investimento estrangeiro não só são cruciais 
para o desenvolvimento da região, como também facilitarão a integração na economia 
mundial e a adesão à OMC; apela aos Estados da Ásia Central para que sigam o exemplo 
da República do Quirguizistão e introduzam todas as reformas necessárias para poderem 
aderir à OMC;

11. Considera que, para os países da Ásia Central, a adesão à OMC representa uma via a 
seguir para desenvolver a economia e proporcionar uma melhor integração no sistema 
comercial internacional, bem como uma condição para estreitar os laços comerciais e de 
investimento com a UE;

12. Solicita à Comissão e ao Conselho que actuem com firmeza face à união aduaneira entre 
a Rússia, o Cazaquistão e a Bielorrússia, velando por que esta última respeite os seus 
compromissos internacionais e adopte uma atitude consonante com uma próxima adesão 
à OMC;

13. Incentiva os investimentos europeus que visem a diversificação das economias dos países 
da Ásia Central e a utilização de tecnologias modernas e inovadoras para a produção de 
bens com valor acrescentado;

14. Congratula-se com a decisão do Conselho de encarregar a Comissão de negociar um 
acordo de parceria e de cooperação reforçado; espera que este acordo reflicta a 
importância das relações comerciais entre a UE e o Cazaquistão e contribua também, 
obviamente, para consolidar a cooperação em matéria de democracia, de direitos 
humanos e de Estado de direito;

15. Toma conhecimento da iniciativa europeia para o reforço do Estado de direito na Ásia 
Central e solicita que lhe seja dado um seguimento adequado, para que, da fase de 
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iniciativa, se passe para uma fase de execução efectiva;

16. Insiste que a UE deve promover firmemente a boa governação, o respeito pelo Estado de 
direito, os direitos humanos, a democratização e a luta contra a corrupção enquanto 
elementos-chave do seu diálogo com estes países;

17. Solicita à Comissão e ao Conselho que atribuam um elevado grau de prioridade à luta 
contra a corrupção, pois é uma elite, e não a globalidade da população, que beneficia 
actualmente da assistência europeia e do comércio com a UE;

18. Considera que a cooperação e as trocas comerciais em matérias-primas, nomeadamente 
em terras raras, devem tornar-se prioritárias nas relações UE-Ásia Central; salienta a 
importância de incentivar uma parceria com os países da região que se baseie na troca de 
matérias-primas por tecnologia e competências europeias;

19. Apela a que a sustentabilidade ambiental constitua um critério básico para qualquer nova 
iniciativa de investimento na região;

20. Reitera a importância económica e política de melhorar o acesso aos recursos energéticos 
da Ásia Central; salienta, neste contexto, o peso considerável do gasoduto Nabucco em 
termos de diversificação do abastecimento de energia da União Europeia;

21. Sublinha a importância geoestratégica que a Ásia Central reveste para a União Europeia, 
na medida em que aproxima esta última da China, bem como do Afeganistão e do Médio 
Oriente, e constitui uma fonte de importações energéticas significativas para a UE;

22. Considera que a futura estratégia UE/Ásia Central deve colher os ensinamentos da 
reforma da Política Europeia de Vizinhança, através da diferenciação, do contacto entre 
os povos e de uma maior atenção à democracia e aos direitos humanos, e também ter em 
consideração o contexto geopolítico mais alargado, incluindo a Mongólia e o 
Afeganistão.
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