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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υποστηρίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ιανουαρίου του 2011 του ΟΟΣΑ σχετικά 
με τις προοπτικές ανταγωνιστικότητας της Κεντρικής Ασίας και εκφράζει ιδιαιτέρως την 
ανησυχία της για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις ΜΜΕ, τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά 
την ιδιοκτησία γης και τις επενδυτικές πολιτικές της περιοχής· 

2. εμμένει στη συνέχιση των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης·

3. είναι της άποψης ότι η προώθηση των ΜΜΕ συνιστά καίριο παράγοντα για την ανάπτυξη 
των εμπλεκόμενων χωρών και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποδώσει ύψιστη προτεραιότητα 
στην παροχή στήριξης στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της εντολής της ΕΤΕπ για την Κεντρική 
Ασία και να ελαφρύνει τις απαιτήσεις θεώρησης για τις επιχειρήσεις της Κεντρικής 
Ασίας·

4. πιστεύει ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση προς μια οικονομία της αγοράς και η ανάπτυξη 
ενός υγιούς νομικού πλαισίου για τις ξένες επενδύσεις δεν είναι απλώς ζωτικής σημασίας 
για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά θα διευκολύνουν επίσης την 
ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία και την προσχώρηση στον ΠΟΕ· καλεί τα κράτη 
της Κεντρικής Ασίας να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δημοκρατίας της Κιργιζίας 
και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να είναι σε θέση να 
προσχωρήσουν στον ΠΟΕ·

5. επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει τη χρηστή διακυβέρνηση, τον σεβασμό του 
κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς 
κεντρικά στοιχεία του διαλόγου της με τις εν λόγω χώρες·

6. πιστεύει ότι η συνεργασία και το εμπόριο σπάνιων γαιών θα πρέπει να καταστούν ζήτημα 
προτεραιότητας στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Ασίας·

7. πιστεύει ότι η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία θα πρέπει να 
αποκομίσει διδάγματα από τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, μέσω 
διαφοροποίησης, διαπροσωπικών επαφών και αύξησης της προσοχής στη δημοκρατία, 
καθώς και να λάβει υπόψη το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της 
Μογγολίας και του Αφγανιστάν.


