
PA\871108CS.doc PE467.229v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro mezinárodní obchod

2011/2008(INI)

23. 6. 2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro mezinárodní obchod

pro Výbor pro zahraniční věci

o stavu provádění strategie EU pro střední Asii
(2011/2008(INI))

Zpravodaj: Niccolò Rinaldi



PE467.229v01-00 2/3 PA\871108CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\871108CS.doc 3/3 PE467.229v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje závěry dokumentu OECD Výhledy konkurenceschopnosti Střední Asie z ledna 
2011 a znepokojuje jej zejména vzdělávací systém, malé a střední podniky, reformy 
vlastnictví pozemků a investiční politiky regionu; 

2. trvá na pokračování úsilí vynakládaného na modernizaci vzdělávání, včetně vzdělávání 
v oblasti obchodu;

3. je toho názoru, že podpora malých a středních podniků je klíčová pro rozvoj dotčených 
zemí a že by EU měla pomoci malým a středním podnikům přidělit vyšší prioritu v rámci 
mandátu EIB pro Střední Asii a měla by snížit vízové požadavky pro podniky ze Střední 
Asie;

4. domnívá se, že strukturální reformy za účelem dosažení tržního hospodářství a vytvoření 
řádného právního rámce pro zahraniční investice jsou nejen zásadně důležité pro 
hospodářský rozvoj regionu, ale že také umožní jeho začlenění do světového hospodářství 
a vstup do Světové obchodní organizace; vyzývá státy Střední Asie, aby následovaly 
příklad Kyrgyzské republiky a provedly veškeré reformy nutné pro vstup do Světové 
obchodní organizace;

5. trvá na tom, že by EU měla učinit z řádné správy, dodržování právního státu, lidských 
práv a boje proti korupci ústřední prvky dialogu s těmito zeměmi;

6. domnívá se, že by se spolupráce v oblasti vzácných zemin a obchod s nimi měly stát 
prioritním tématem vztahů mezi EU a Střední Asií;

7. domnívá se, že by se budoucí strategie EU pro Střední Asii měla poučit z reformy politiky 
evropského sousedství, a to prostřednictvím diferenciace, přímých kontaktů mezi lidmi a 
větší pozornosti věnované demokracii, a měla by také zohledňovat širší geopolitický 
kontext, včetně Mongolska a Afghánistánu.


