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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da so trgovinski odnosi med EU in osrednjo Azijo omejeni, vendar vztraja, da 
jih je treba poglobiti, pričakuje, da bodo EU in države osrednje Azije v celoti izrabile 
potencial partnerstva;

2. podpira sklepe iz poročila OECD o obetih za konkurenčnost osrednje Azije iz januarja 
2011 in izraža posebno zaskrbljenost glede razmer v zvezi s človekovimi in delavskimi 
pravicami ter pomanjkanje podpore za civilno družbo v državah osrednje Azije, pa tudi 
za izobraževalni sistem, mala in srednja podjetja, reformo lastništva zemlje ter naložbene 
politike v tej regiji, ki bi morale biti usmerjene v celotno gospodarstvo, ne samo sektorja 
energije in rudarstva;

3. pozdravlja dejstvo, da se je trgovina EU z osrednjo Azijo (zlasti izvoz EU) od leta 2000 
močno povečala (+ 156 %) v primerjavi z rusko trgovino s to regijo (+ 82 %), toda svari 
pred pretiranim zadovoljstvom, saj se je kitajska trgovina z osrednjo Azijo v enakem 
obdobju povečala za 750 %;

4. vztraja, da si je treba še naprej prizadevati za demokratizacijo in modernizacijo 
političnega sistema ter spodbuja zavezanosti k tranziciji in reformi prav vsake države; 
poziva k razvoju in bilateralnemu sodelovanju na področju človekovih pravic, h 
gospodarski diverzifikaciji, razvoju trajnostnega energetskega sektorja in izboljšanju 
prometnih povezav, da bi kaspijske vire povezali z evropskim trgom;

5. poziva k nadaljnjem prizadevanju za modernizacijo javnega izobraževalnega sektorja, ki 
bi moral biti brezplačen in dostopen vsem, vključno s poslovnim izobraževanjem, v 
širšem okviru podpore nastanku civilne družbe, temelječe na trdnih človekovih in 
delavskih pravicah, v vseh državah te regije; meni, da bi morala Komisija tesneje 
sodelovati z državami osrednje Azije pri načrtovanju in izvajanju reform izobraževalnega 
sistema; spodbuja EU, naj zagotovi pomoč in štipendije za izobraževanje študentov iz 
osrednje Azije na evropskih univerzah; poudarja, da je bistveno spodbujati procese za 
udeležbo žensk na trgu dela in njihov dostop do njega;

6. meni, da je spodbujanje malih in srednjih podjetij eden od potrebnih elementov za razvoj 
zadevnih držav in da bi EU pri pomoči malim in srednjim podjetjem v okviru mandata 
EIB za osrednjo Azijo temu morala nameniti posebno pozornost, hkrati pa sprostiti 
vizumske zahteve za podjetnike in študente iz osrednje Azije ob hkratnem spodbujanju 
standardov dela, varstva okolja in družbene odgovornosti podjetij; poleg tega meni, da se 
je treba izogibati praksam, ki diskriminirajo evropske industrije, tudi na ključnem 
področju javnih naročil, ter da je treba spodbujati popolno sodelovanje z lokalnimi 
malimi in srednjimi podjetji, ki bo ugodno vplivalo na gospodarski razvoj in 
diverzifikacijo območja;

7. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovita, da bodo 
strokovnjaki za gospodarstvo in trgovino močno zastopani v delegacijah EU v petih 
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državah osrednje Azije;

8. spodbuja Komisijo, naj zagotovi strokovno tehnično pomoč in svetovanje državam 
osrednje Azije, namenjeno krepitvi njihovih ekonomskih in upravnih zmogljivosti, da bi 
tako podprli lokalne in regionalne oblasti, oblikovali trdnejšo gospodarsko strukturo in te 
države bolje vključili v svetovni trgovinski sistem;

9. se zaveda dejstva, da je regionalno povezovanje med državami osrednje Azije šibko;
poziva Komisijo, naj oblikuje različne trgovinske strategije za vsako od petih držav 
osrednje Azije v skladu z njihovimi posebnimi potrebami in naj spodbuja povezovanje 
znotraj regije;

10. meni, da strukturna reforma v smeri tržnega gospodarstva in razvoj trdnega pravnega 
okvira za tuje naložbe nista bistvena le za gospodarski razvoj osrednje Azije, ampak 
bosta olajšala tudi njeno vključitev v svetovno gospodarstvo ter pristop k Svetovni 
trgovinski organizaciji (STO); poziva države osrednje Azije, naj sledijo zgledu Kirgiške 
republike in izvedejo vse potrebne reforme, da bodo lahko pristopile k STO;

11. ocenjuje, da je članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji za vse države osrednje Azije 
obetaven način za izboljšanje gospodarskih razmer in boljšo vključitev v svetovni 
trgovinski sistem ter tudi pogoj za tesnejše trgovinske in naložbene odnose z EU;

12. poziva Komisijo in Svet, naj ostaneta neomajna glede carinske unije med Rusijo, 
Kazahstanom in Belorusijo ter zagotovita, da bo spoštovala svoje mednarodne zaveze in 
delovala v duhu prihodnjega članstva v Svetovni trgovinski organizaciji;

13. spodbuja evropske naložbe, namenjene diverzifikaciji gospodarstev osrednje Azije in 
uvedbi sodobnih in inovativnih tehnologij za proizvodnjo blaga z dodano vrednostjo;

14. pozdravlja sklep Sveta, da Komisijo pooblasti za pogajanja o sporazumu o okrepljenem 
partnerstvu in sodelovanju, in upa, da bo sporazum odseval pomembnost trgovinskih 
odnosov med EU in Kazahstanom ter seveda okrepil sodelovanje na področju 
demokracije, človekovih pravic in pravne države;

15. je seznanjen s pobudo EU za vladavino prava v osrednji Aziji in poziva k ustreznim 
nadaljnjim ukrepom, da bi se iz začetne faze premaknili v fazo dejanskega izvajanja;

16. vztraja, da se mora EU odločno zavzemati za dobro upravljanje, spoštovanje pravne 
države, človekove pravice, demokratizacijo in boj proti korupciji kot ključne sestavine 
dialoga EU s temi državami;

17. poziva Komisijo in Svet, naj namenita posebno pozornost boju proti korupciji, saj ima od 
pomoči EU in trgovine z EU zdaj največ koristi elita (in ne prebivalstvo kot celota);

18. meni, da bi sodelovanje na področju surovin, zlasti redkih, in trgovina z njimi morala 
postati prednostni nalogi v odnosih med EU in osrednjo Azijo; poudarja pomen 
vzdrževanja partnerstva z državami tega območja na podlagi izmenjave surovin za 
evropske tehnologije in znanja;
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19. poziva k okoljski trajnostnosti kot osnovnemu standardu za vse prihodnje naložbe v tej 
regiji;

20. ponovno poudarja gospodarski in politični pomen boljšega dostopa do energetskih virov 
v osrednji Aziji; v zvezi s tem poudarja velik pomen plinovoda Nabucco za 
diverzifikacijo oskrbe z energijo Evropske unije;

21. poudarja geostrateški pomen, ki ga ima osrednja Azija za EU, saj predstavlja most do 
Kitajske ter Afganistana in Bližnjega vzhoda, prav tako pa je pomemben vir za uvoz 
energije v EU;

22. meni, da bi morala prihodnja strategija EU za osrednjo Azijo temeljiti na izkušnjah, 
pridobljenih z reformo evropske sosedske politike, kar zadeva diferenciacijo, medosebne 
stike in posvečanje večje pozornosti demokraciji in človekovim pravicam, hkrati pa 
upoštevati tudi širše geopolitično območje, ki vključuje Mongolijo in Afganistan.
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