
AD\877923RO.doc PE467.229v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerț internațional

2011/2008(INI)

22.9.2011

AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la situația punerii în aplicare a strategiei UE pentru Asia Centrală
(2011/2008(INI))

Raportor pentru aviz: Niccolò Rinaldi



PE467.229v02-00 2/6 AD\877923RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\877923RO.doc 3/6 PE467.229v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. este conștient că relațiile comerciale dintre UE și Asia Centrală sunt limitate, dar insistă 
asupra importanței consolidării acestor relații și speră ca UE și țările Asiei Centrale să 
folosească la maxim potențialul parteneriatului;

2. sprijină concluziile publicației OCDE din ianuarie 2011 privind perspectivele 
competitivității din Asia Centrală și este preocupat în primul rând de situația drepturilor 
omului și a drepturilor muncii și de lipsa sprijinului pentru societatea civilă din țările 
Asiei Centrale, precum și de sistemul educațional, de IMM-uri, de reformele privind 
deținerea de terenuri și de politicile de investiții din regiune, care trebuie să fie mai bine 
răspândite în economie, fiind concentrate în prezent pe sectoarele energetic și cel al 
mineritului;

3. salută faptul că schimburile comerciale ale UE cu Asia Centrală (în special exporturile 
UE) au crescut considerabil începând cu 2000 (+156 %), în comparație cu comerțul 
Rusiei cu această regiune (+82 %), dar avertizează asupra faptului că eforturile nu trebuie 
slăbite, având în vedere că volumul comerțului Chinei cu Asia Centrală a crescut cu 
750 % în aceeași perioadă;

4. insistă asupra necesității de a continua eforturile de democratizare și modernizare a 
sistemului politic, încurajând toate țările în angajamentul acestora față de tranziție și 
reformă; se pronunță în favoarea dezvoltării și cooperării bilaterale în domeniile 
drepturilor omului, a diversificării economice, a dezvoltării unui sector al energiei 
durabile și a îmbunătățirii legăturilor de transport pentru a lega resursele din regiunea 
caspică de piața europeană;

5. solicită continuarea eforturilor de modernizare a sectorului educației publice, care să fie 
liber și accesibil tuturor, inclusiv a educației în domeniul afacerilor, în contextul mai larg 
al sprijinirii creării în toate țările din regiune a unei societăți civile bazate pe stabilitate în 
domeniul drepturilor omului și al drepturilor muncii; consideră că Comisia ar trebui să 
colaboreze mai strâns cu țările Asiei Centrale în ceea ce privește planificarea și punerea 
în aplicare a reformelor din domeniul educației; încurajează UE să acorde subvenții și 
burse de învățământ pentru studenții din Asia Centrală pentru a studia la universitățile 
europene; subliniază că este esențial, de asemenea, să fie încurajate procesele de 
favorizare a participării și a accesului femeilor pe piața muncii;

6. consideră că promovarea IMM-urilor este unul dintre elementele necesare pentru 
dezvoltarea țărilor implicate și că UE ar trebui să acorde o mai mare prioritate acestui 
lucru în sprijinul acordat IMM-urilor în cadrul mandatului BEI pentru Asia Centrală și să 
relaxeze regimul vizelor pentru persoanele din Asia Centrală care călătoresc în interes de 
afaceri sau de învățământ superior, promovând în același timp standardele în materie de 
muncă, mediu și responsabilitate socială a companiilor; consideră, de asemenea, că ar 
trebui evitate practicile discriminatorii față de întreprinderile europene, inclusiv în 
sectorul-cheie al achizițiilor publice, precum și că ar trebui favorizată o colaborare 
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deplină cu IMM-urile locale, utilă pentru dezvoltarea și diversificarea economică a 
regiunii;

7. invită Comisia și Serviciul european de acțiune externă să asigure o prezență puternică a 
specialiștilor în economie și comerț în cadrul delegațiilor UE din cele cinci state din Asia 
Centrală;

8. încurajează Comisia să ofere țărilor din Asia Centrală asistență tehnică calificată și 
consiliere pentru a întări capacitățile lor economice și administrative și, astfel, a consolida 
autoritățile locale și regionale, a crea o structură economică mai solidă și a integra mai 
bine aceste țări în sistemul mondial de comerț;

9. este conștient de faptul că integrarea regională între țările din Asia Centrală este scăzută; 
solicită Comisiei să elaboreze strategii comerciale diferențiate pentru fiecare din cele 
cinci țări ale Asiei Centrale, în funcție de nevoile lor specifice, și să favorizeze integrarea 
intra-regională;

10. consideră că reforma structurală orientată spre o economie de piață și dezvoltarea unui 
cadru juridic solid pentru investițiile străine sunt nu numai vitale pentru dezvoltarea 
economică a regiunii, dar vor facilita, de asemenea, integrarea în economia mondială și 
aderarea la OMC; invită statele din Asia Centrală să urmeze exemplul Republicii 
Kârgâzstan și să aplice toate reformele necesare pentru a adera la OMC;

11. consideră că obținerea statutului de membru al OMC de către toate țările Asiei Centrale 
este o modalitate promițătoare de a-și îmbunătăți economiile și de a le integra mai bine în 
sistemul mondial de comerț, precum și o condiție prealabilă pentru strângerea relațiilor 
comerciale și de investiții cu UE;

12. invită Comisia și Consiliul să-și mențină poziția fermă cu privire la uniunea vamală între 
Rusia, Kazahstan și Bielorusia, asigurând că-și va respecta angajamentele internaționale 
și va acționa în spiritul viitorului statut de membru al OMC;

13. încurajează investițiile europene destinate să diversifice economiile din Asia Centrală și 
introducerea unor tehnologii moderne, inovatoare pentru crearea unor bunuri cu valoare 
adăugată;

14. salută decizia Consiliului de a mandata Comisia să negocieze un acord îmbunătățit de 
parteneriat și de cooperare și speră că acordul va reflecta importanța relațiilor comerciale 
dintre UE și Kazahstan și va consolida, de asemenea, în mod evident cooperarea cu 
privire la democrație, drepturile omului și statul de drept; 

15. ia notă de Inițiativa UE-Asia Centrală pentru statul de drept și solicită o monitorizare 
adecvată pentru ca aceasta să treacă de la etapa de inițiativă la faza de punere în aplicare 
efectivă;

16. insistă asupra faptului că UE ar trebui să încurajeze ferm buna guvernanță, respectarea 
statului de drept, drepturile omului, democratizarea și lupta împotriva corupției, în cadrul 
elementelor-cheie ale dialogului său cu aceste țări;
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17. invită Comisia și Consiliul să acorde o înaltă prioritate luptei împotriva corupției, 
deoarece, în prezent, elita (și nu populația în ansamblu) profită în cea mai mare parte de 
asistența și comerțul cu UE;

18. consideră că în relațiile UE-Asia Centrală, cooperarea și comerțul cu materii prime și, în 
special, cu pământuri rare ar trebui să devină o problemă prioritară; insistă asupra 
importanței menținerii unui parteneriat cu țările din zonă, bazat pe schimbul de materii 
prime cu tehnologia și know-how-ul europene;

19. solicită ca mediul durabil să fie un standard de bază pentru toate viitoarele măsuri care 
implică investiții în regiune;

20. reafirmă importanța economică și politică a îmbunătățirii accesului la resursele energetice 
în Asia Centrală; în acest context, accentuează importanța majoră a gazoductului 
Nabucco pentru diversificarea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene;

21. subliniază importanța geostrategică a Asiei Centrale pentru UE, deoarece aceasta 
reprezintă un pod către China, precum și către Afganistan și Orientul Mijlociu și este o 
sursă de importuri semnificative de energie pentru UE;

22. consideră că viitoarea strategie UE-Asia Centrală ar trebui să tragă învățăminte din 
reforma politicii europene de vecinătate, în ceea ce privește diferențierea, contactul 
interuman și o atenție sporită acordată democrației și drepturilor omului și, de asemenea, 
să țină seama de contextul geopolitic mai larg, care include Mongolia și Afganistan.
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