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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Közép-Ázsia 
versenyképességi kilátásairól szóló, 2011. januári jelentésének következtetéseivel, és 
különösen aggályosnak tartja az oktatási rendszert, a kkv-k helyzetét, a földtulajdon-
reformokat és a térség befektetési politikáit; 

2. szorgalmazza az oktatási ágazat, beleértve az üzleti oktatás modernizálására tett 
erőfeszítések folytatását;

3. úgy véli, hogy a kkv-k támogatása kulcsfontosságú az érintett országok fejlődéséhez, és az 
Európai Uniónak a közép-ázsiai EBB-mandátum keretében a kkv-knak nyújtott 
támogatása során ezt és a közép-ázsiai üzleti vállalkozások számára megállapított 
vízumfeltételek könnyítését kiemelt prioritásként kell kezelnie;

4. úgy véli, hogy a piacgazdaság kialakítását célzó szerkezeti reform és a külföldi 
befektetések rendezett jogi keretének kialakítása nem csak a régió gazdasági fejlődéséhez 
elengedhetetlen, hanem a világgazdasági integrációt és a Kereskedelmi Világszervezethez 
(WTO) való csatlakozást is elősegíti; Kéri a közép-ázsiai országokat, hogy kövessék a 
Kirgiz Köztársaság példáját, és hajtsák végre a WTO-hoz való csatlakozáshoz szükséges 
reformokat;

5. Szorgalmazza, hogy az Európai Unió tegye a felelősségteljes kormányzást, a jogállam 
tiszteletben tartását, az emberi jogokat és a korrupció elleni küzdelmet az ezen 
országokkal folytatott párbeszédének központi témájává;

6. úgy véli, hogy az Európai Unió és Közép-Ázsia kapcsolatában a ritkaföldfémekkel 
kapcsolatos együttműködést és kereskedelmet prioritásként kell kezelni;

7. úgy véli, hogy a jövőbeni Közép-Ázsia stratégia kialakítása során az Uniónak le kell 
vonnia az európai szomszédságpolitika reformjának a differenciálás, az emberi 
kapcsolatok fejlesztése és a demokráciára fordított fokozott figyelem tekintetében levont 
tanulságait, és a szélesebb geopolitikai környezetet – beleértve Mongóliát és Afganisztánt 
is – kell figyelembe vennie.


