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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder slutsatserna i OECD:s konkurrensutsikter för Centralasien från 
januari 2011 och oroar sig särskilt för utbildningssystemet, små och medelstora företag, 
jordreformer och regionens investeringspolitik. 

2. Europaparlamentet vidhåller att insatserna för en modernisering av utbildningssektorn, 
inklusive handelsutbildningen, måste fortsätta.

3. Europaparlamentet anser att främjande av små och medelstora företag är centralt för de 
berörda ländernas utveckling och att EU bör ge detta större prioritet i sitt stöd till små och 
medelstora företag i EIB-mandatet för Centralasien och kraven på viseringslättnader för 
företag i Centralasien.

4. Europaparlamentet anser att strukturreformer för en marknadsekonomi och utvecklingen 
av en god rättslig ram för utländska investeringar inte bara är av största vikt för den 
ekonomiska utvecklingen i regionen, utan även kommer att främja integrationen i den 
globala ekonomin och medlemskap i WTO. Parlamentet uppmanar staterna i Centralasien 
att följa Republiken Kirgizistans exempel och vidta alla nödvändiga reformer för att 
kunna gå med i WTO.

5. Europaparlamentet vidhåller att EU bör göra god förvaltning, respekt för 
rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och korruptionsbekämpning till centrala 
inslag i sin dialog med dessa länder.

6. Europaparlamentet anser att samarbete om och handel med sällsynta jordartsmetaller bör 
bli en prioriterad fråga i förbindelserna mellan EU och Centralasien.

7. Europaparlamentet anser att EU:s framtida strategi för Centralasien bör ta lärdom av 
reformen av den europeiska grannskapspolitiken genom differentiering, kontakter mellan 
människor och ökad uppmärksamhet åt demokratifrågor, samt även ta hänsyn till det 
vidare geopolitiska sammanhanget, inklusive Mongoliet och Afghanistan.


