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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje závery uvedené v publikácii OECD s názvom Central Asia Competitiveness 
Outlook (Výhľad konkurencieschopnosti strednej Ázie) z januára 2011 a je osobitne 
znepokojený vzdelávacím systémom, situáciou malých a stredných podnikov, reformami 
v oblasti vlastníctva pozemkov a investičnými politikami regiónu;

2. trvá na tom, že je potrebné pokračovať v úsilí o modernizáciu sektora vzdelávania vrátane 
vzdelávania v oblasti podnikania;

3. zastáva názor, že podporovanie malých a stredných podnikov (MSP) je kľúčovo dôležité 
pre rozvoj dotknutých krajín a že EÚ by tomu mala prikladať väčšiu prioritu pri 
poskytovaní pomoci MSP v rámci mandátu EIB pre strednú Áziu a liberalizácii vízových 
požiadaviek v oblasti obchodu smerujúceho zo strednej Ázie;

4. domnieva sa, že štrukturálna reforma smerujúca k trhovému hospodárstvu a vytvorenie 
riadneho právneho rámca pre zahraničné investície nielenže majú mimoriadny význam pre 
hospodársky rozvoj regiónu, ale takisto uľahčia integráciu do svetového hospodárstva 
a vstup do WTO; vyzýva štáty strednej Ázie, aby nasledovali príklad Kirgizskej republiky 
a realizovali všetky nevyhnutné reformy, aby mohli vstúpiť do WTO;

5. trvá na tom, že EÚ by mala zaručiť, aby sa dobrá správa vecí verejných, rešpektovanie 
zásad právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii stali ústrednými 
prvkami jej dialógu s týmito krajinami;

6. domnieva sa, že spolupráca a obchodovanie v oblasti vzácnych zemín by sa mali stať 
prioritnou otázkou vzťahov medzi EÚ a strednou Áziou;

7. domnieva sa, že pokiaľ ide o budúcu stratégiu EÚ pre strednú Áziu, je potrebné poučiť sa 
z reformy európskej susedskej politiky, a to prostredníctvom diferenciácie, 
medziľudských kontaktov a zvýšenej pozornosti venovanej demokracii, a zohľadniť aj 
širšie geopolitické súvislosti vrátane Mongolska a Afganistanu.


