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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подкрепя заключенията от Перспективите за конкурентоспособността на Централна 
Азия – ОИСР от януари 2011 г. и е особено загрижен за образователната система, 
МСП, реформите на собствеността върху земята и инвестиционните политики в 
региона; 

2. настоява относно продължаването на усилията за модернизация на сектора на 
образованието, включително бизнес образование;

3. смята, че насърчаването на МСП е от ключово значение за развитието на 
въпросните страни и че ЕС следва да отдаде на това по-голям приоритет в помощта 
си за МСП в рамките на мандата на ЕИБ за Централна Азия и да облекчи  
изисквания за бизнес визи за Централна Азия;

4. счита, че структурната реформа за пазарна икономика и разработването на стабилна 
правна рамка за чужди инвестиции са не само от жизненоважно значение за 
икономическото развитие на региона, но също така ще улеснят интеграцията в 
световната икономика и присъединяването към СТО; призовава държавите от 
Централна Азия да последват примера на Киргизката република и да извършат 
всички необходими реформи, за да могат да се присъединят към СТО;

5. настоява, че доброто управление, спазването на принципите на правовата държава, 
правата на човека, борбата срещу корупцията следва да бъдат в центъра на диалога 
на ЕС с тези държави;

6. счита, че сътрудничеството и търговията с редкоземни елементи следва да се 
превърне в приоритетен въпрос в отношенията между ЕС и Централна Азия;

7. счита, че бъдещата стратегия на ЕС за Централна Азия следва да извлече поуки от 
реформата на европейската политика на съседство чрез диференциране, преки 
контакти между хората и по-голямо внимание по отношение на демокрацията и 
също така да вземе предвид по-широкия геополитически контекст, включително 
Монголия и Афганистан.


