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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt de conclusies van de Competitiveness Outlook voor Centraal-Azië van de OESO 
van januari 2011 en maakt zich met name zorgen over het onderwijssysteem, KMO's, 
hervormingen van het grondbezit en het investeringsbeleid in de regio;

2. dringt aan op voortzetting van de inspanningen om de onderwijssector te moderniseren, 
met inbegrip van bedrijfskundige opleidingen;

3. is van mening dat de steun aan KMO's essentieel is voor de ontwikkeling van de 
betrokken landen en dat de EU hier meer aandacht aan moet schenken bij haar 
ondersteuning van KMO's in het kader van het EIB-mandaat voor Centraal-Azië en de 
visumvoorschriften voor het bedrijfsleven in Centraal-Azië moet versoepelen;

4. meent dat structurele hervormingen voor de totstandbrenging van een markteconomie en 
de ontwikkeling van een degelijk juridisch kader voor buitenlandse investeringen niet 
alleen van essentieel belang zijn voor de economische ontwikkeling van de regio, maar 
ook zullen bijdragen de regio in de wereldeconomie te integreren en toetreding tot de 
WTO zullen vergemakkelijken; roept de Centraal-Aziatische landen op om een voorbeeld 
te nemen aan de Kirgizische Republiek en alle hervormingen door te voeren die nodig zijn 
om toe te kunnen treden tot de WTO;

5. dringt erop aan dat de EU goed bestuur, respect voor de rechtsstaat, mensenrechten en de 
strijd tegen corruptie centraal moet stellen in haar dialoog met deze landen;

6. is van mening dat samenwerking en handel in zeldzame aardmetalen prioriteit moet 
krijgen in de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië;

7. is van mening dat de toekomstige EU-strategie voor Centraal-Azië lessen moet trekken uit 
de hervorming van het Europese nabuurschapsbeleid door differentiatie, persoonlijk 
contact en meer aandacht voor democratie, en tevens rekening moet houden met de 
bredere geopolitieke context, met inbegrip van Mongolië en Afghanistan.


