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Amendamentul 1
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul – 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

– 1. realizează 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;

Or. en

Amendamentul 2
Keith Taylor

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină concluziile Studiului OCDE 
privind competitivitatea în Asia Centrală 
din ianuarie 2011 și este îngrijorat în 
primul rând de sistemul educațional, de 
întreprinderile mici și mijlocii, de 
reformele privind deținerea de terenuri și 
de politicile de investiții din regiune;

1. sprijină concluziile Studiului OCDE 
privind competitivitatea în Asia Centrală 
din ianuarie 2011 și este îngrijorat în 
primul rând de situația drepturilor omului 
și a drepturilor lucrătorilor, precum și de 
lipsa sprijinului acordat societății civile 
din țările Asiei Centrale, de sistemul 
educațional, de întreprinderile mici și 
mijlocii, de reformele privind proprietatea 
funciară și de politicile de investiții din 
regiune;

Or. en

Amendamentul 3
Cristiana Muscardini

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. sprijină concluziile Studiului OCDE 
privind competitivitatea în Asia Centrală 
din ianuarie 2011 și este îngrijorat în 
primul rând de sistemul educațional, de 
întreprinderile mici și mijlocii, de 
reformele privind deținerea de terenuri și 
de politicile de investiții din regiune;

1. sprijină concluziile Studiului OCDE 
privind competitivitatea în Asia Centrală 
din ianuarie 2011 și este îngrijorat în 
primul rând de sistemul educațional, de 
întreprinderile mici și mijlocii, de 
reformele privind deținerea de terenuri și 
de politicile de investiții din regiune, care 
necesită o mai mare diversificare 
economică, fiind orientate în momentul 
de față către sectorule energetic și cel al 
exploatării miniere;

Or. it

Amendamentul 4
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută faptul că schimburile 
comerciale ale UE cu Asia Centrală (în 
special exportul 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;

Or. en

Amendamentul 5
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că interesele economice ale UE, în 
special interesul său privind rezervele de 
petrol și de gaz ale Asiei Centrale,
continuă să primeze în fața opoziției și 
denunțării publice a cazurilor de 
încălcare gravă și continuă a drepturilor 
omului și ale lucrătorilor în majoritatea 
țărilor Asiei Centrale;

Or. en

Amendamentul 6
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor;

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor; 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 Uniunea 
Europeană să ofere mai multe 
oportunități studenților din Asia Centrală
de a studia în Europa; 

Or. lt

Amendamentul 7
Keith Taylor

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor;

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor, în contextul mai 
larg al susținerii consolidării unei 
societăți civile stabile, bazate pe drepturile 
omului și pe dreptul muncii, în toate țările 
din regiune;

Or. en

Amendamentul 8
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor;

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor; 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 Uniunea 
Europeană să ofere mai multe 
oportunități studenților din Asia Centrală 
de a studia în Europa;

Or. lt

Amendamentul 9
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă cu privire la continuarea
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației
în domeniul afacerilor;

2. insistă asupra continuării eforturilor
pentru un sector educațional modern și 
public, gratuit și accesibil tuturor;

Or. en

Amendamentul 10
Cristiana Muscardini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor;

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor, prin programe de 
finanțare publică; mai mult, consideră ca 
fiind indispensabilă favorizarea 
participării și accesului femeilor pe piața 
muncii;

Or. it

Amendamentul 11
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării
sectorului educațional, inclusiv a educației
în domeniul afacerilor;

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea dezvoltării și 
cooperării bilaterale în ceea ce privește 
drepturile omului, diversificarea 
economică, sectorul energetic și sectorul
educațional, inclusiv educația în domeniul 
afacerilor; încurajează fiecare țară să se 
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angajeze în direcția tranziției și a 
reformelor;

Or. en

Amendamentul 12
David Martin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. insistă cu privire la continuarea 
eforturilor în vederea modernizării 
sectorului educațional, inclusiv a educației 
în domeniul afacerilor;

2. solicită continuarea eforturilor în 
vederea democratizării, modernizării
sistemelor politic și educațional, 
dezvoltării unui sector de energie 
sustenabilă și a îmbunătățirii legăturilor 
de transport pentru a conecta resursele 
caspice cu piața europeană;

Or. en

Amendamentul 13
Cristiana Muscardini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii este 
esențială pentru dezvoltarea țărilor 
implicate și că UE ar trebui să acorde 
prioritate acestui lucru în sprijinul acordat 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
mandatul BEI pentru Asia Centrală și în 
relaxarea regimului vizelor pentru mediul 
de afaceri din Asia Centrală;

3. este de părere că promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii este 
esențială pentru dezvoltarea țărilor 
implicate și că UE ar trebui să acorde 
prioritate acestui lucru în sprijinul acordat 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
mandatul BEI pentru Asia Centrală și în 
relaxarea regimului vizelor pentru mediul 
de afaceri din Asia Centrală; în plus, 
consideră că este important să se evite 
practicile discriminatorii față de 
industriile europene, chiar și în sectorul-
cheie al achizițiilor publice, favorizând o 



AM\874725RO.doc 9/20 PE469.880v01-00

RO

colaborare deplină cu întreprinderile mici 
și mijlocii locale, care este utilă pentru 
dezvoltarea și diversificarea economică a 
regiunii;

Or. it

Amendamentul 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii este 
esențială pentru dezvoltarea țărilor 
implicate și că UE ar trebui să acorde 
prioritate acestui lucru în sprijinul acordat 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
mandatul BEI pentru Asia Centrală și în 
relaxarea regimului vizelor pentru mediul 
de afaceri din Asia Centrală;

3. este de părere că promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii este 
esențială pentru dezvoltarea țărilor 
implicate și că UE ar trebui să acorde 
prioritate acestui lucru în sprijinul acordat 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
mandatul BEI pentru Asia Centrală și în 
relaxarea regimului vizelor pentru mediul 
de afaceri și autoritățile publice din Asia 
Centrală;

Or. en

Amendamentul 15
David Martin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii este 
esențială pentru dezvoltarea țărilor 
implicate și că UE ar trebui să acorde 
prioritate acestui lucru în sprijinul acordat 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
mandatul BEI pentru Asia Centrală și în 
relaxarea regimului vizelor pentru mediul 

3. este de părere că promovarea 
întreprinderilor mici și mijlocii este unul 
din elementele necesare pentru 
dezvoltarea țărilor implicate și că UE ar 
trebui să acorde prioritate acestui lucru în 
sprijinul acordat întreprinderilor mici și 
mijlocii din mandatul BEI pentru Asia 
Centrală și în relaxarea regimului vizelor 
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de afaceri din Asia Centrală; pentru mediul de afaceri și învățământul 
superior din Asia Centrală, promovând în 
același timp standardele în materie de 
muncă, mediu și responsabilitate socială a 
companiilor;

Or. en

Amendamentul 16
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei și Serviciului 
European de Acțiune Externă să asigure 
o prezență puternică a specialiștilor din 
domeniul economic și comercial în 
delegațiile UE din cele cinci state din Asia 
Centrală;

Or. en

Amendamentul 17
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează Comisia să ofere țărilor 
din Asia Centrală asistență tehnică 
calificată și consultanță care să vizeze 
creșterea capacităților economice și 
administrative, pentru a sprijini 
autoritățile locale și regionale, pentru a 
dezvolta un țesut economic mai solid și 
pentru a integra mai bine aceste țări în 
sistemul comercial mondial;

Or. lt
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Amendamentul 18
Keith Taylor

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este conștient de faptul că integrarea 
regională a țărilor din Asia Centrală este 
scăzută; solicită Comisiei să elaboreze 
diferite strategii comerciale pentru fiecare 
din cele cinci țări ale Asiei Centrale, în 
funcție de nevoile lor specifice, și să 
favorizeze integrarea intra-regională;

Or. en

Amendamentul 19
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează Comisia să ofere țărilor 
din Asia Centrală asistență tehnică 
calificată și consultanță care să vizeze 
creșterea capacităților economice și 
administrative, pentru a sprijini 
autoritățile locale și regionale, pentru a 
dezvolta un țesut economic mai solid și 
pentru a integra mai bine aceste țări în 
sistemul comercial mondial;

Or. lt

Amendamentul 20
Keith Taylor

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că Turkmenistanul a fost 
supus pentru un timp îndelungat unor 
diferite forme de embargo din partea UE 
și că Parlamentul a aprobat Acordul 
comercial interimar cu această țară, doar 
cu condiția ca cinci criterii cu privire la 
situația drepturilor omului din 
Turkmenistan să fie îndeplinite; solicită 
Comisiei să verifice și să informeze în 
mod corespunzător Parlamentul cu 
privire la îndeplinirea acestor criterii 
înainte ca alte noi angajamente 
comerciale să fie luate sau ca alte 
promisiuni să fie făcute;

Or. en

Amendamentul 21
Keith Taylor

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că UE nu poate oferi niciun 
nou angajament comercial 
Uzbekistanului, atât timp cât nu se 
soluționează plângerile înaintate 
Organizației Internaționale a Muncii 
privind nerespectarea drepturilor omului 
în această țară;

Or. en

Amendamentul 22
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

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

4. critică reforma spre o economie de piață 
în Asia Centrală, evidențiază faptul că 
deseori aceasta a dus la o economie care 
se află predominant în mâinile 
oligarhilor, a capitalului străin și a 
anturajului structurilor oficiale de putere, 
precum și că legislația este deseori 
folosită pentru a menține aceste structuri 
de putere, așa cum este cazul în
Kazahstan cu privire la legea „Liderul 
națiunii”;

Or. en

Amendamentul 23
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia și Consiliul să rămână 
ferme în ceea ce privește uniunea vamală 
dintre Rusia, Kazahstan și Belarus, 
asigurându-se că își vor respecta 
angajamentele internaționale și vor 
acționa în spiritul viitoarei apartenențe la 
OMC;

Or. en

Amendamentul 24
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. încurajează investițiile europene care 
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vizează diversificarea economiei Asiei 
Centrale și introducerea unor tehnologii 
moderne și inovative pentru fabricarea 
unor bunuri cu valoare adăugată;

Or. en

Amendamentul 25
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. înțelege că apartenența la OMC 
constituie pentru toate țările Asiei 
Centrale o modalitate promițătoare de 
îmbunătățire a economiilor acestora și a 
integrării în sistemul comercial mondial, 
precum și o condiție prealabilă pentru 
relații comerciale și de investiții mai 
apropiate cu UE;

Or. en

Amendamentul 26
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută decizia Consiliului de a acorda 
Comisiei un mandat pentru a negocia un 
Acord extins de parteneriat și cooperare și 
speră că acest acord va reflecta 
importanța relațiilor comerciale dintre 
UE și Kazahstan, dar, totodată, că va 
consolida cooperarea în ceea ce privește 
democrația, drepturile omului și statul de 
drept;
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Or. en

Amendamentul 27
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. ia act de inițiativa privind statul de UE 
- Asia Centrală și solicită o monitorizare 
adecvată pentru a face trecerea de la faza 
de inițiativă la faza de punere în aplicare 
efectivă;

Or. en

Amendamentul 28
Keith Taylor

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă asupra faptului că UE ar trebui să 
includă printre elementele centrale ale 
dialogului său cu aceste țări buna 
guvernanță, respectarea statului de drept, 
drepturile omului, lupta împotriva 
corupției;

5. insistă asupra faptului că UE ar trebui să 
includă printre elementele centrale ale 
dialogului său cu aceste țări buna 
guvernanță, respectarea statului de drept, 
drepturile omului, lupta împotriva 
corupției; insistă asupra faptului că 
problema garantării accesului UE la 
resursele energetice din regiune și în 
special din Turkmenistan nu trebuie să 
prevaleze asupra principiului politicii 
externe a UE de a favoriza progresul 
democrației, drepturile omului și statul de 
drept, astfel cum sunt consacrate în 
Tratatul de la Lisabona;

Or. en
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Amendamentul 29
David Martin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. insistă asupra faptului că UE ar trebui să 
includă printre elementele centrale ale 
dialogului său cu aceste țări buna 
guvernanță, respectarea statului de drept, 
drepturile omului, lupta împotriva 
corupției;

5. insistă asupra faptului că UE ar trebui să 
promoveze puternic în cadrul 
elementelor-cheie ale dialogului său cu 
aceste țări buna guvernanță, respectarea 
statului de drept, drepturile omului, 
democratizarea și lupta împotriva 
corupției;

Or. en

Amendamentul 30
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia și Consiliul să acorde o 
prioritate ridicată luptei împotriva 
corupției, din moment ce elita (și nu 
populația ca întreg) beneficiază în 
momentul de față cel mai mult de 
comerțul și asistența UE;

Or. en

Amendamentul 31
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. acordarea de subvenții și de burse în 
domeniul educației pentru reprezentanții 
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Comunității Asiei Centrale, pentru ca 
aceștia să studieze la universitățile
europene;

Or. en

Amendamentul 32
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că în relațiile UE-Asia 
Centrală cooperarea și comerțul cu 
pământuri rare ar trebui să devină o 
problemă prioritară;

6. consideră că în relațiile UE-Asia 
Centrală cooperarea și comerțul cu 
pământuri rare ar trebui să devină o 
problemă prioritară; totuși, insistă asupra 
faptului că înainte de a încheia orice 
acord comercial privind pământurile rare, 
ar trebui efectuată o evaluare 
independentă și publică a impactului 
consecințelor sociale și de mediu ale 
extracției de pământuri rare, iar 
rezultatele acestei evaluări trebuie luate în 
considerare în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 33
Cristiana Muscardini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că în relațiile UE-Asia 
Centrală cooperarea și comerțul cu 
pământuri rare ar trebui să devină o 
problemă prioritară;

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

Or. it

Amendamentul 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că în relațiile UE-Asia 
Centrală cooperarea și comerțul cu 
pământuri rare ar trebui să devină o 
problemă prioritară;

6. 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;

Or. en

Amendamentul 35
Niccolò Rinaldi

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită ca sustenabilitatea ecologică 
să fie un standard de bază pentru orice 
viitoare investiție în regiune;

Or. en

Amendamentul 36
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. insistă asupra integrării în toate 
acordurile comerciale și de cooperare ale 
UE a clauzelor obligatorii și ferm 
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exprimate cu privire la mediu și la 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reafirmă importanța politică și 
economică a îmbunătățirii accesului la 
resursele energetice din Asia Centrală; în 
acest sens, accentuează importanța 
majoră a gazoductului Nabucco pentru 
diversificarea aprovizionării cu energie a 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 38
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. își exprimă îngrijorarea în ceea ce 
privește efectele negative asupra mediului 
și sănătății publice cauzate de activitățile 
miniere pe scară largă; prin urmare, 
insistă asupra faptului că 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor trebuie să fie un 
instrument obligatoriu, dacă se dorește 
obținerea unor rezultate pozitive;

Or. en
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Amendamentul 39
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază importanța geostrategică pe 
care Asia Centrală o are pentru UE, care 
reprezintă o punte spre China, precum și 
spre Afganistan și Orientul Mijlociu, și 
care reprezintă sursa unor importuri 
energetice semnificative pentru UE;

Or. en

Amendamentul 40
David Martin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că viitoarea strategie UE-Asia 
Centrală ar trebui să învețe anumite lucruri 
din reforma politicii europene de 
vecinătate, prin diferențiere, contact 
interuman și o atenție sporită acordată 
democrației și, de asemenea, să țină seama 
de contextul geopolitic mai larg, care 
include Mongolia și Afganistan.

7. consideră că viitoarea strategie UE-Asia 
Centrală ar trebui să învețe anumite lucruri 
din reforma politicii europene de 
vecinătate, prin diferențiere, contact 
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.

Or. en


