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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. sprijină concluziile Studiului OCDE privind competitivitatea în Asia Centrală din ianuarie 
2011 și este îngrijorat în primul rând de sistemul educațional, de întreprinderile mici și 
mijlocii, de reformele privind deținerea de terenuri și de politicile de investiții din regiune;

2. insistă cu privire la continuarea eforturilor în vederea modernizării sectorului educațional, 
inclusiv a educației în domeniul afacerilor;

3. este de părere că promovarea întreprinderilor mici și mijlocii este esențială pentru 
dezvoltarea țărilor implicate și că UE ar trebui să acorde prioritate acestui lucru în 
sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii din mandatul BEI pentru Asia Centrală și 
în relaxarea regimului vizelor pentru mediul de afaceri din Asia Centrală;

4. consideră că reforma structurală spre o economie de piață și dezvoltarea unui cadru juridic 
solid pentru investițiile străine nu sunt numai vitale pentru dezvoltarea economică a 
regiunii, ci vor facilita, de asemenea, integrarea în economia mondială și aderarea la 
OMC; invită statele din Asia Centrală să urmeze exemplul Republicii Kârgâzstan și să 
întreprindă toate reformele necesare pentru a putea să adere la OMC;

5. insistă asupra faptului că UE ar trebui să includă printre elementele centrale ale dialogului 
său cu aceste țări buna guvernanță, respectarea statului de drept, drepturile omului, lupta 
împotriva corupției;

6. consideră că în relațiile UE-Asia Centrală cooperarea și comerțul cu pământuri rare ar 
trebui să devină o problemă prioritară;

7. consideră că viitoarea strategie UE-Asia Centrală ar trebui să învețe anumite lucruri din 
reforma politicii europene de vecinătate, prin diferențiere, contact interuman și o atenție 
sporită acordată democrației și, de asemenea, să țină seama de contextul geopolitic mai 
larg, care include Mongolia și Afganistan.


