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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uvedomuje si, že obchodné vzťahy medzi EÚ a Strednou Áziou sú obmedzené, trvá však 
na dôležitosti posilnenia vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou a očakáva od EÚ a krajín 
Strednej Ázie, aby využili potenciál partnerstva naplno;

2. podporuje závery uvedené v publikácii OECD s názvom Central Asia Competitiveness 
Outlook (Výhľad konkurencieschopnosti Strednej Ázie) z januára 2011 a je osobitne 
znepokojený situáciou v oblasti ľudských a pracovných práv a nedostatočnou podporou 
občianskej spoločnosti v krajinách Strednej Ázie, vzdelávacím systémom, situáciou 
malých a stredných podnikov, reformami v oblasti vlastníctva pozemkov a investičnými 
politikami regiónu, ktoré je potrebné lepšie rozložiť v rámci celého hospodárstva, keďže 
sa v súčasnosti sústreďujú na sektor energie a banské odvetvie;

3. víta skutočnosť, že objem obchodu medzi EÚ a Strednou Áziou (najmä vývoz z EÚ) sa 
od roku 2000 výrazne zvýšil (+ 156 %), a to aj v porovnaní s objemom obchodu Ruska 
s týmto regiónom (+ 82 %), varuje však pred prehnanou spokojnosťou, keďže objem 
obchodu medzi Čínou a Strednou Áziou sa za rovnaké obdobie zvýšil o 750 %;

4. trvá na tom, že je potrebné pokračovať v úsilí o demokratizáciu a modernizáciu 
politického systému, a podporovať tak odhodlanie všetkých krajín podstúpiť zmenu 
a uskutočniť reformy; vyzýva na rozvoj a dvojstrannú spoluprácu v oblasti ľudských 
práv, hospodársku diverzifikáciu, rozvoj udržateľného odvetvia energetiky a zlepšenie 
dopravných spojení s cieľom prepojiť zdroje z Kaspického mora s európskym trhom;

5. vyzýva na pokračovanie v úsilí o modernizáciu sektora verejného vzdelávania, ktoré je 
bezplatné a dostupné všetkým, a to vrátane vzdelávania v oblasti podnikania, v širšom 
rámci podpory budovania stabilnej občianskej spoločnosti založenej na ľudských 
a pracovných právach vo všetkých krajinách tohto regiónu; domnieva sa, že Komisia by 
mala užšie spolupracovať s krajinami Strednej Ázie pri plánovaní a uskutočňovaní 
reforiem vzdelávacieho systému; vyzýva EÚ, aby poskytovala študentom zo Strednej 
Ázie vzdelávacie granty a štipendiá s cieľom umožniť im študovať na európskych 
univerzitách; zdôrazňuje, že je nevyhnutné podporovať procesy zabezpečovania účasti 
žien na trhu práce a ich prístupu naň;

6. zastáva názor, že podporovanie malých a stredných podnikov (MSP) je jedným z prvkov 
potrebných pre rozvoj príslušných krajín a že EÚ by tomu mala prikladať väčšiu prioritu 
pri poskytovaní pomoci MSP v rámci mandátu EIB pre Strednú Áziu a liberalizácii 
vízových požiadaviek pre osoby prichádzajúce zo Strednej Ázie na služobnú cestu alebo 
študijný pobyt na univerzite, pričom by sa mali presadzovať normy v oblasti práce, 
životného prostredia a sociálnej zodpovednosti podnikov; okrem toho sa domnieva, že by 
sa malo zabrániť akejkoľvek diskriminácii európskych priemyselných odvetví, a to aj 
v kľúčovom odvetví verejného obstarávania, a že by sa mala podporovať plná spolupráca 
s miestnymi MSP, ktorá by bola zároveň prospešná pre hospodársky rozvoj 
a diverzifikáciu regiónu;
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7. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zabezpečili silné 
zastúpenie hospodárskych a obchodných odborníkov v delegáciách EÚ v piatich 
stredoázijských štátoch;

8. nabáda Komisiu, aby krajinám Strednej Ázie poskytla kvalifikovanú technickú pomoc 
a rady s cieľom zvýšiť hospodárske a administratívne kapacity a posilniť tak regionálne 
a miestne orgány, vytvoriť efektívnejšiu hospodársku štruktúru a lepšie tieto krajiny 
začleniť do svetového obchodného systému;

9. uvedomuje si skutočnosť, že regionálna integrácia medzi krajinami Strednej Ázie je 
slabá; vyzýva Komisiu, aby navrhla odlišné obchodné stratégie pre každú z piatich 
stredoázijských krajín, a to podľa ich osobitných potrieb, a aby podporovala integráciu 
v rámci regiónu;

10. domnieva sa, že štrukturálna reforma zameraná na trhové hospodárstvo a vytvorenie 
riadneho právneho rámca pre zahraničné investície nielenže majú mimoriadny význam 
pre hospodársky rozvoj regiónu, ale takisto uľahčia integráciu do svetového hospodárstva 
a vstup do WTO; vyzýva štáty Strednej Ázie, aby nasledovali príklad Kirgizskej 
republiky a realizovali všetky nevyhnutné reformy, aby mohli vstúpiť do WTO;

11. chápe členstvo vo WTO pre všetky stredoázijské krajiny ako sľubný spôsob zlepšovania 
ich hospodárstiev a ich lepšieho začlenenia do celosvetového obchodného systému, ako 
aj nevyhnutnú podmienku pre užšie obchodné a investičné vzťahy s EÚ;

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby zachovali pevný postoj k colnej únii medzi Ruskom, 
Kazachstanom a Bieloruskom, a zabezpečili, aby táto únia rešpektovala svoje 
medzinárodné záväzky a konala v duchu nadchádzajúceho členstva vo WTO;

13. podporuje európske investície zamerané na diverzifikáciu stredoázijských hospodárstiev 
a zavedenie moderných, inovatívnych technológií výroby tovaru s pridanou hodnotou;

14. víta rozhodnutie Rady poveriť Komisiu rokovaním o posilnenej dohode o partnerstve 
a spolupráci a dúfa, že sa v tejto dohode zohľadní význam obchodných vzťahov medzi 
EÚ a Kazachstanom, no zároveň sa ňou samozrejme posilní spolupráca v oblasti 
demokracie, ľudských práv a právneho štátu;

15. berie na vedomie iniciatívu EÚ a Strednej Ázie na podporu právneho štátu a vyzýva na 
primerané nadviazanie na začatý postup s cieľom prejsť od počiatočného štádia k fáze 
skutočnej realizácie; 

16. trvá na tom, že EÚ by mala dôrazne presadzovať dobrú správu vecí verejných, 
rešpektovanie zásad právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv, demokratizáciu a boj 
proti korupcii ako kľúčové prvky jej dialógu s týmito krajinami;

17. vyzýva Komisiu a Radu, aby udeľovali vysokú prioritu boju proti korupcii, keďže 
v súčasnosti má z pomoci EÚ a obchodu s ňou najväčší prospech elita (a nie obyvateľstvo 
ako celok);

18. domnieva sa, že spolupráca a obchodovanie v oblasti surovín, najmä kovov vzácnych 
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zemín, by sa mali stať prioritnou otázkou v rámci vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou; 
zdôrazňuje, že je dôležité podporovať partnerstvo s krajinami z tejto oblasti založené na 
výmene surovín za európske technológie a know-how;

19. odporúča spraviť z environmentálnej udržateľnosti základné kritérium pre všetky budúce 
opatrenia zahŕňajúce investície v tomto regióne;

20. opätovne potvrdzuje hospodársky a politický význam zlepšovania prístupu 
k energetickým zdrojom v Strednej Ázii; v tejto súvislosti zdôrazňuje veľký význam 
plynovodu Nabucco pre diverzifikáciu dodávok energie do Európskej únie;

21. zdôrazňuje geostrategický význam Strednej Ázie pre EÚ, keďže je to most do Číny aj do 
Afganistanu a na Blízky východ, a keďže je zdrojom významného dovozu energie do EÚ;

22. domnieva sa, že pokiaľ ide o budúcu stratégiu EÚ pre Strednú Áziu, je potrebné poučiť sa 
z reformy európskej susedskej politiky, a to z hľadiska diferenciácie, medziľudských 
kontaktov a zvýšenej pozornosti venovanej demokracii a ľudským právam, a zohľadniť aj 
širšie geopolitické súvislosti vrátane Mongolska a Afganistanu.



PE467.228v02-00 6/6 AD\877923SK.doc

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 22.9.2011

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

17
4
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Vital Moreira, Paul Murphy, 
Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, 
Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Salvatore 
Iacolino, Silvana Koch-Mehrin, Marietje Schaake

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Malika Benarab-Attou, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover


