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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over de igangværende forhandlinger om en udvidet partnerskabs- og 

samarbejdsaftale og mener, at denne ajourføring bør være ambitiøs, omfattende og 

gensidigt gavnlig; understreger den strategiske rolle, som Kasakhstan spiller i 

moderniseringsprocessen i Centralasien, der bevæger sig i retning af demokratisk stabilitet 

gennem politiske og økonomiske reformer samt reformer af de sociale medier; 

anerkender, at Kasakhstan er en vigtig handelspartner for Unionen, og insisterer på, at 

disse forhandlinger kan styrke forbindelserne med Unionen og styrke økonomien i 

regionen; gentager sin holdning om, at fremskridt i forhandlingerne om den nye udvidede 

partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan afhænger fremskridtene i de 

politiske reformer; 

2. erindrer om og understreger endnu en gang sin henstilling til, at EU, hver gang der sker en 

grov krænkelse af menneskerettighederne i et partnerland, med hvilket der er indgået en 

international aftale, f.eks. en partnerskabs- og samarbejdsaftale, tager mere dristige skridt 

og iværksætter de passende sanktioner, der er fastsat i aftalens 

menneskerettighedsbestemmelser, herunder eventuelt en midlertidig suspension af aftalen; 

3. henleder opmærksomheden på den kritiske situation med hensyn til demokrati, 

retsstatsprincippet (herunder bekæmpelse af korruption), menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig arbejdstagernes rettigheder, der også giver 

urimelige konkurrencefordele;  understreger i lyset af denne situation, at der i 

handelsafsnittet i den nye aftale bør indgå et bindende kapitel om handel og bæredygtig 

udvikling; 

4. insisterer på indførelsen af en effektiv tvistbilæggelsesordning for at sikre, at den indgåede 

aftale vil blive overholdt; 

5.  tilskynder Kasakhstan til at tage de nødvendige skridt til hurtigt at afslutte 

forhandlingerne om landets tiltrædelse af WTO, bringe sin lovgivning i overensstemmelse 

med WTO-reglerne, herunder kravene om lokalt indhold i henhold til aftalen om 

handelsrelaterede investeringsforanstaltninger (TRIMs), og bane vejen for 

strukturreformer og oprettelsen af en fungerende markedsøkonomi; 

6. opfordrer Kasakhstan til at sikre, at Rusland, Kasakhstan og Hvideruslands toldunion ikke 

udgør en hindring for handelen og for det økonomiske og finansielle samarbejde med EU 

eller for, at landet opfylder sine forpligtelser som følge af WTO-medlemskabet; 

7. understreger, at et stærkt kapitel om tjenesteydelser og etablering og Kasakhstans 

tilpasning til EU's standarder og regelværk (herunder SPS, TBT og IPR) vil føre til øget 

samhandel og investering, hvilket vil kunne fremme en modernisering og diversificering 

af Kasakhstans økonomi; understreger betydningen af at forbedre 

godkendelsesprocedurerne i Kasakhstan for at lette tjenesteydelser og investeringer; 
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8. tilskynder Kasakhstans bestræbelser på at fjerne alle ikke-toldmæssige hindringer, der 

hidtil har været til hinder for udviklingen af handel og investeringer i landet; 

9. mener, at den økonomiske og handelsrelaterede bistand til Kasakhstan bør fokusere på 

udvikling af SMV'er og hjælp til virksomhedsformidlingsorganisationer; 

10. kræver, i lyset af de seneste beskyldninger om korruption rettet mod europæisk baserede 

selskaber, der opererer i Kasakhstan, stærkere og bindende bestemmelser om 

virksomhedernes sociale ansvar og udelukkelsen af europæisk baserede selskaber, der er 

involveret i korruption, fra offentlige udbud i EU og partnerlandene; 

11. opfordrer Kasakhstan til ikke at opretholde uretfærdige og uberettigede begrænsninger af 

handel og investeringer inden for råvaresektorerne; opfordrer Kasakhstan til med hjælp fra 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten at overholde udvindingsindustriens 

gennemsigtighedsinitiativ (EITI) med henblik på en mere bæredygtig forvaltning af 

ressourcerne som en vigtig dimension i at sikre EU’s industrier en kontinuerlig adgang til 

råvarer til en rimelig pris, herunder oprettelse af passende lovgivningsmæssige og 

gennemsigtige skattemæssige rammer for udvindingsindustrien; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre, at udlån fra nationale eksportkreditagenturer og EIB til 

projekter i udvindingsindustrien vurderes ud fra deres indvirkning på EU's politiske mål, 

navnlig menneskerettigheder, fattigdomsudryddelse, klimamål og sammenhængen med de 

almindelige mål for EU's udviklingspolitik, før der træffes afgørelse om lånet; 

12. gør opmærksom på, at EU er stærkt afhængig af import af mineret råphosphat for at 

opretholde sin landbrugsproduktion og tekniske produktion; påpeger, at Kasakhstan 

leverer hvidt fosfor til mange stater, og at Kommissionen i december 2011 har indledt en 

anti-dumpingprocedure vedrørende import af hvidt fosfor fra Kasakhstan; opfordrer 

Kommissionen til i forhandlingerne at sikre, at dumpingmetoder i forbindelse med 

fosforproduktion og eksport effektivt er udelukket, eftersom europæiske producenters 

interesser angiveligt lider skade som følge af den påståede dumpingimport, og da det er 

umuligt at udvinde og genbruge fosfor fra sekundære fosforstrømme; 

13. opfordrer Kommissionen til at sikre en passende tilstedeværelse af økonomi- og 

handelsspecialister i EU-delegationen i Kasakhstan. 
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