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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter konklusionerne fra OECD's rapport om perspektiverne for den 
konkurrencemæssige udvikling i Centralasien udgivet i januar 2011 (Central Asia 
Competitiveness Outlook) og er især bekymret for uddannelsessystemet, små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er), reformer af ejendomsretten og regionens 
investeringspolitik; 

2. insisterer på fortsættelse af indsatsen for modernisering af uddannelsessektoren, herunder 
handelsuddannelserne;

3. mener, at fremme af SMV'er er nøglen til udvikling af de involverede lande, og at EU bør 
prioritere støtten til SMV'er højere i EIB's mandat for Centralasien og slække på kravene 
til forretningsvisa for handel fra Centralasien;

4. mener, at en strukturreform hen imod en markedsøkonomi og udvikling af et sundt 
retsgrundlag for udenlandsk investering ikke blot er af vital betydning for den økonomiske 
udvikling, men at det ligeledes vil fremme integrationen i verdensøkonomien og 
optagelsen i WTO; opfordrer de centralasiatiske stater til at følge Kirgisistans eksempel 
og indføre alle de reformer, der er nødvendige for optagelse i WTO;

5. insisterer på, at EU bør gøre god regeringsførelse, respekt for lovgivningen, 
menneskerettighederne og bekæmpelsen af korruption til centrale elementer i dialogen 
med disse lande;

6. mener at samarbejde om og handel med sjældne jordarter bør stå højt på dagsordenen i 
relationerne mellem EU og Centralasien;

7. mener, at EU's fremtidige strategi for Centralasien bør tage ved lære af reformerne i den 
europæiske naboskabspolitik gennem differentiering, mellemfolkelige forbindelser og 
øget fokus på demokrati og i tilgift tage højde for den bredere geopolitiske sammenhæng, 
herunder Mongoliet og Afghanistan.


