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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira sklepe iz poročila OECD o obetih za konkurenčnost osrednje Azije iz januarja 
2011 in izraža posebno zaskrbljenost glede izobraževalnega sistema, malih in srednjih 
podjetij, reform lastništva zemlje ter naložbenih politik v tej regiji;  

2. vztraja, da je treba s prizadevanji za modernizacijo izobraževalnega sektorja, vključno s 
poslovnim izobraževanjem, nadaljevati;

3. meni, da je spodbujanje malih in srednjih podjetij za razvoj zadevnih držav ključnega 
pomena in da bi EU pri svoji pomoči malim in srednjim podjetjem v okviru mandata EIB 
za osrednjo Azijo temu morala nameniti posebno pozornost, hkrati pa sprostiti vizumske
obveznosti za podjetja iz osrednje Azije;

4. meni, da strukturna reforma v smeri tržnega gospodarstva in razvoj trdnega pravnega 
okvira za tuje naložbe nista bistvena le za gospodarski razvoj osrednje Azije, ampak bosta 
olajšala tudi vključitev v svetovno gospodarstvo ter pristop k Svetovni trgovinski 
organizaciji (STO); poziva države osrednje Azije, naj sledijo zgledu Kirgiške republike in 
izvedejo vse potrebne reforme, da bodo lahko pristopile k STO;

5. odločno poudarja, da morajo biti dobro upravljanje, spoštovanje pravne države, človekove 
pravice in boj proti korupciji ključne sestavine dialoga EU s temi državami;

6. meni, da bi sodelovanje na področju redkih zemelj in trgovina z njimi morala postati 
prednostni nalogi v odnosih med EU in osrednjo Azijo;

7. meni, da bi prihodnja strategija EU za osrednjo Azijo morala temeljiti na izkušnjah, 
pridobljenih z reformo evropske sosedske politike, razlikovanju, medosebnih stikih in 
posvečanju večje pozornosti demokraciji, hkrati pa upoštevati tudi širše geopolitično 
področje, ki vključuje Mongolijo in Afganistan. 


