
PA\871108PT.doc PE467.228v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

2011/2008(INI)

23.6.2011

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Comércio Internacional

dirigido à Comissão dos Assuntos Externos

sobre a situação da execução da estratégia da UE para a Ásia Central
(2011/2008(INI))

Relator: Niccolò Rinaldi



PE467.228v01-00 2/3 PA\871108PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\871108PT.doc 3/3 PE467.228v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à  matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Apoia as conclusões das Perspectivas da OCDE sobre a Concorrência na Ásia Central, 
com data de Janeiro de 2011, e está particularmente preocupada com o sistema de ensino, 
as PME, as reformas da propriedade fundiária e as políticas de investimento da região; 

2. Insiste no prosseguimento dos esforços com vista à modernização do sector da educação, 
incluindo o ensino de gestão;

3. Considera que a promoção das PME é crucial para o desenvolvimento dos países em 
causa e que a UE deve dar prioridade máxima a esta questão no seu apoio às PME no 
mandato do BEI para a Ásia Central, bem como simplificar os requisitos em matéria de 
vistos para os negócios oriundos da Ásia Central;

4. Considera que as reformas estruturais tendo em vista uma economia de mercado e a 
criação de um quadro jurídico sólido para o investimento estrangeiro não só são cruciais 
para o desenvolvimento da região, como também irão facilitar a integração na economia 
mundial e o acesso à OMC; apela aos Estados da Ásia Central para que sigam o exemplo 
da República do Quirguistão e introduzam todas as reformas necessárias para poderem 
aceder à OMC;

5. Insiste que a UE deve colocar a boa governação, o respeito pelo Estado de direito, os 
direitos humanos e a luta contra a corrupção no centro do seu diálogo com estes países;

6. Considera que a cooperação e as trocas comerciais em terras raras devem tornar-se 
prioritárias nas relações UE-Ásia Central;

7. Considera que a futura estratégia UE/Ásia Central deve ir buscar ensinamentos à reforma 
da Política Europeia de Vizinhança, através da diferenciação, do contacto entre os povos e 
de uma maior atenção à democracia, e também ter em consideração o contexto geopolítico 
mais alargado, incluindo a Mongólia e o Afeganistão.


