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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet inser att handelsförbindelserna mellan EU och Centralasien är 
begränsade, men betonar att det är viktigt att stärka förbindelserna mellan EU och 
Centralasien och förväntar sig att EU och länderna i Centralasien fullt ut utnyttjar 
partnerskapets möjligheter.

2. Europaparlamentet stöder slutsatserna i OECD:s konkurrensutsikter för Centralasien från 
januari 2011 och oroar sig särskilt för situationen avseende de mänskliga och 
arbetsrelaterade rättigheterna, avsaknaden av stöd för civilsamhället i de centralasiatiska 
länderna, utbildningssystemet, små och medelstora företag, jordreformer och regionens 
investeringspolitik, som behöver spridas bättre över olika ekonomiska sektorer i stället för 
att som idag fokuseras på energi- och gruvdriftssektorerna.

3. Europaparlamentet välkomnar det faktum att EU:s handel med Centralasien (i synnerhet 
EU:s export) har ökat betydligt sedan 2000 (+156 procent), jämfört med Rysslands handel 
med regionen (+82 procent), men anser att man inte får slå sig till ro eftersom Kinas 
handel med Centralasien har ökat med 750 procent under samma period.

4. Europaparlamentet insisterar på att man måste fortsätta med insatserna för att 
demokratisera och modernisera det politiska systemet och uppmuntrar varje land att göra 
ett åtagande för övergång och reform. Parlamentet efterlyser utveckling och bilateralt 
samarbete när det gäller mänskliga rättigheter, ekonomisk diversifiering, utvecklingen av 
en hållbar energisektor och förbättrade transportförbindelser mellan Kaspiska havets 
resurser och den europeiska marknaden.

5. Europaparlamentet vidhåller att insatserna för en modernisering av den allmänna 
utbildningssektorn, som ska vara gratis och tillgänglig för alla, inklusive 
handelsutbildningen, måste fortsätta inom en bredare ram för stöd till uppbyggandet av ett 
civilsamhälle grundat på stabila mänskliga och arbetsrelaterade rättigheter i regionens alla 
länder. Parlamentet anser att kommissionen bör ha ett närmare samarbete med de 
centralasiatiska länderna för att planera och genomföra reformer av utbildningssystemet. 
Parlamentet uppmuntrar EU att ge studenter från Centralasien studiebidrag och stipendier 
för att studera vid europeiska universitet. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att 
även främja processer som garanterar kvinnors deltagande och kvinnors tillgång till 
arbetsmarknaden.

6. Europaparlamentet anser att främjande av små och medelstora företag är en av de aspekter 
som behövs för de berörda ländernas utveckling och att EU bör ge detta större prioritet i 
sitt stöd till små och medelstora företag i EIB-mandatet för Centralasien och införa 
viseringslättnader för personer från Centralasien som reser i affärssyfte och för att delta i 
högre utbildning, samtidigt som man främjar sysselsättning samt miljöstandarder och 
standarder för företagens sociala ansvar. Parlamentet anser dessutom att man bör 
förhindra diskriminering av europeiska företag, även inom den viktiga offentliga 
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upphandlingen, och främja ett fullständigt samarbete med de lokala små och medelstora 
företagen, vilket främjar den ekonomiska utvecklingen och diversifieringen i regionen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att garantera 
en stark närvaro av ekonomi- och handelsspecialister i EU:s delegationer i de fem 
centralasiatiska länderna.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge länderna i Centralasien kvalificerat 
tekniskt stöd och råd för att öka den ekonomiska och administrativa kapaciteten i syfte att 
stärka de lokala och regionala myndigheterna, skapa ett effektivare ekonomiskt nätverk 
och bättre integrera dessa länder i det globala handelssystemet.

9. Europaparlamentet är medvetet om att den regionala integrationen bland länderna i 
Centralasien är liten. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforma differentierade 
handelsstrategier för vart och ett av de fem länderna i Centralasien, enlig deras specifika 
behov, och främja integration inom regionen.

10. Europaparlamentet anser att strukturreformer för att få till stånd en marknadsekonomi och 
utvecklingen av en god rättslig ram för utländska investeringar inte bara är av största vikt 
för den ekonomiska utvecklingen i regionen, utan även kommer att främja integrationen i 
den globala ekonomin och medlemskap i WTO. Parlamentet uppmanar staterna i 
Centralasien att följa Kirgizistans exempel och genomföra alla nödvändiga reformer för 
att kunna gå med i WTO.

11. Europaparlamentet anser att WTO-medlemskap för alla länder i Centralasien är ett 
lovande sätt att förbättra deras ekonomier och bättre integrera dem i det globala 
handelssystemet, samt ett förhandsvillkor för närmare handels- och 
investeringsförbindelser med EU.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att upprätthålla ett bestämt 
förhållningssätt gentemot tullunionen mellan Ryssland, Kazakstan och Vitryssland, och se 
till att den respekterar sina internationella åtaganden och handlar enligt det kommande 
WTO-medlemskapets anda.

13. Europaparlamentet uppmuntrar europeiska investeringar i syfte att diversifiera de 
centralasiatiska ekonomierna och införa modern och innovativ teknik för tillverkningen av 
varor med mervärde.

14. Europaparlamentet välkomnar rådets beslut att ge kommissionen mandat att förhandla 
fram ett förstärkt partnerskaps- och samarbetsavtal och hoppas att avtalet kommer att 
återspegla vikten av handelsförbindelserna mellan EU och Kazakstan, men naturligtvis 
också att det stärker samarbetet när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättsstaten.

15. Europaparlamentet noterar EU:s initiativ för rättsstatsprincipen i Centralasien och kräver 
en lämplig uppföljning för att man ska kunna gå vidare från initiativ till ett verkligt 
genomförande.
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16. Europaparlamentet vidhåller att EU i hög grad bör främja god förvaltning, respekt för 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, demokratisering och korruptionsbekämpning 
som centrala inslag i sin dialog med dessa länder.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ge korruptionsbekämpning hög 
prioritet, eftersom EU:s stöd och handel för närvarande mest gynnar eliten (och inte 
befolkningen som helhet).

18. Europaparlamentet anser att samarbete om och handel med råvaror, särskilt sällsynta 
jordartsmetaller, bör bli en prioriterad fråga i förbindelserna mellan EU och Centralasien.
Parlamentet insisterar på vikten av att främja ett partnerskap med länderna i området som 
grundas på utbyte av råvaror mot europeisk teknik och kunnande.

19. Europaparlamentet kräver att miljömässig hållbarhet ska vara en grundläggande standard 
för varje framtida investeringsåtgärd i regionen.

20. Europaparlamentet påminner om den ekonomiska och politiska betydelsen av en 
förbättrad tillgång till energiresurserna i Centralasien. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att Nabucco-ledningen är mycket viktig för diversifieringen av Europeiska 
unionens energiförsörjning.

21. Europaparlamentet betonar Centralasiens geostrategiska vikt för EU, eftersom regionen är 
en bro till Kina och Afghanistan samt Mellanöstern, och utgör en källa för betydande 
energiimport för EU.

22. Europaparlamentet anser att EU:s framtida strategi för Centralasien bör ta lärdom av 
reformen av den europeiska grannskapspolitiken genom differentiering, kontakter mellan 
människor och ökad uppmärksamhet åt demokratifrågor och mänskliga rättigheter, samt 
även ta hänsyn till den vidare geopolitiska ramen, inklusive Mongoliet och Afghanistan.
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