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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab Kesk-Aasia piirkonna ja ELi vaheliste tihedamate strateegiliste suhete tähtsust 

ning nõuab kindlalt kaubandussidemete ja kaubavahetuse tõhustamist kahe piirkonna 

vahel, tuginedes partnerlus- ja koostöölepingutes sätestatud ühistele väärtustele; juhib 

tähelepanu asjaolule, et EL on Kesk-Aasia riikide suuruselt teine kaubanduspartner; 

nõuab, et EL täidaks piirkonnas õiglase ja vaba kaubanduse, avatud ja mitmekesise 

sotsiaalse turumajanduse, WTO standardite ja rahvusvahelise kaubanduse põhimõtete 

edendaja rolli; nõuab, et EL tegutseks ennetavamalt vastusena Venemaa ja Hiina 

kasvavale piirkondlikule mõjule; 

2. juhib tähelepanu Kasahstaniga laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise 

olulisusele ning palub komisjonil tugevdada kahepoolseid suhteid teiste piirkonna 

riikidega; rõhutab, et lisaks kaubandus- ja majandussuhete tugevdamisele on oluline 

rakendada terviklikku lähenemisviisi koos tõhusa poliitilise ja inimõigustealase 

dialoogiga; kinnitab oma seisukohta, et läbirääkimiste edukus sõltub poliitiliste reformide 

läbiviimisel ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete järgimisel tehtud edusammudest; on 

veendunud, et nii WTO kui ka ILO ja teiste ÜRO asutuste liikmesus aitab sellele väga 

palju kaasa, ning palub Usbekistanil ja Türkmenistanil järgida teiste Kesk-Aasia riikide 

eeskuju; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon looks tihedamad poliitilised ja diplomaatilised sidemed 

Türkmenistaniga, ning loodab, et on võimalik kiiresti sõlmida partnerlus- ja koostööleping 

ning avada ELi delegatsiooni büroo Aşgabatis; 

4. rõhutab, et Kesk-Aasia piirkond on ELi strateegiline partner jõupingutustes 

mitmekesistada energiaallikaid ja tagada energiajulgeolek; on veendunud, et tulevane ELi 

Kesk-Aasia strateegia peab sisaldama energeetikavaldkonnast kaugemale ulatuvat 

nägemust, mis võib hõlmata ka selliseid riike nagu Aserbaidžaan, Iraan ja isegi 

Mongoolia, kooskõlas Euroopa säästva arengu ja CO2-heite vähendamise kohustustega 

ning eesmärgiga vähendada sõltuvust fossiilkütuste ja teiste loodusvarade ekspordist ning 

tõhustada majanduse mitmekesistamist; rõhutab, et EL peaks aitama lahendada Kaspia 

merd puudutavad vaidlused, et kasutada ära selle energiapotentsiaali ning hõlbustada 

Kesk-Aasiat teiste piirkondadega ühendava uue energiataristu ehitamist; 

5. on veendunud, et piirkonna majanduslik mitmekesistamine loob regionaalarengu, 

stabiilsuse ja julgeoleku seisukohast lisaväärtust, pidades silmas sotsiaalset, 

majanduslikku ja keskkonnatasakaalu; leiab, et on oluline ajakohastada ja arendada 

säästvat riigisisest transporti ja energiataristut, eelkõige maapiirkondades, ühtlasi 

parandada juurdepääsu kiirele internetile ja hõlbustada piirkondadevaheliste ühenduste 

arendamist; on seisukohal, et keskkonna taastamine ja säästev areng peaksid olema 

piirkonna arengu seisukohast võrdse tähtsusega, ning rõhutab mõlema edendamisel 

kaubanduse olulisust; pooldab ELi toetuse suurendamist taastuvenergia, energiatõhususe 

ja loodusvarade majandamise arendamiseks Kesk-Aasia riikides ning nendevahelise 

piiriülese koostöö ergutamiseks; 
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6. juhib tähelepanu asjaolule, et piirkonnas puudub piisavalt kõrge kvalifikatsiooniga 

professionaalne tööjõud ning see mõjutab piirkonna konkurentsivõimet ja 

majandusarengut ning piirab võimalusi välisinvesteeringuteks; kutsub seetõttu komisjoni 

ja liikmesriike üles panema suuremat rõhku kõrgharidusreformide toetamisele, hariduse 

tööturu vajadustega vastavusse viimisele, kutseõppele, üliõpilasvahetustele, 

stipendiumitele, koolitusele ja oskusteabe jagamisele, keskendudes seejuures nooremale 

põlvkonnale; rõhutab, et sarnaselt investeeringute ja majandusarenguga on haridus ja 

kutseõpe väga olulised Kesk-Aasia riikide ja nende kodanike jaoks sotsiaalse arengu ja 

demokraatia edendamise seisukohast; on seisukohal, et koostöö Euroopaga selles 

valdkonnas peab põhinema sihipärasel ja ennast tõestanud vahendil, nagu programm 

„Erasmus+”; 

7. väljendab heameelt Kõrgõzstani taotluse üle kohaldada GSP+ erikorda ja loodab, et 

Tadžikistan ja Usbekistan järgivad tema eeskuju; 

8. nõuab pingutuste jätkamist, et toetada nende riikide majanduse ajakohastamist ja 

mitmekesistamist ning aidata neil luua välisinvesteeringuteks soodne keskkond õigusriigi 

põhimõtete tugevdamisega, inimõiguste, põhiõiguste ja vähemuste õiguste austamisega, 

täitmatajätmise klausli tõhusa kasutamisega, bürokraatliku koormuse ja administratiivse 

sekkumise vähendamisega ettevõtete jaoks, ettevõtluskeskkonna parandamisega, piiriülese 

kaubanduse tõkete kõrvaldamisega ja kohtusüsteemi reformimisega; rõhutab vajadust 

tagada omandiõiguste ja välisinvesteeringute terviklik kaitse ning võidelda samal ajal 

korruptsiooniga ja pakkuda koolitust; juhib tähelepanu asjaolule, et korruptsioon on 

endiselt üks suurimaid takistusi välisinvesteeringute tegemisel piirkonda; 

9. väljendab heameelt makromajandusliku finantsabi suurendamise üle ning nõuab, et 

asjaomast vahendit kasutataks rangete tasuvuskriteeriumide ja ülekanduvat mõju 

käsitlevate üksikasjalike mõjuhindamiste alusel; rõhutab strateegia rakendamise 

eduaruannete tähelepanuväärsemaid aspekte arvesse võttes seda, kui oluline on 

liikmesriikide kaasamine ELi abi rakendamisse, et saavutada suurem mõju ja parandada 

tulemusi; 

10. tunnistab kooskõlas OECD järeldustega, et välismaiste otseinvesteeringute ja VKEde 

ettevõtlusalased ühendusprogrammid (business linkage programmes – BLPs) on eriti 

olulised investeeringute ülekanduva mõju mitmekesistamise ja maksimeerimise 

vahendina, kuna nende abil saavad Kesk-Aasia riigid siduda välismaised 

otseinvesteeringud tihedamalt sisemajandusega ja suurendada konkurentsivõimet ning 

samal ajal võimaldavad need saada juurdepääsu rahvusvahelistele turgudele, 

rahastamisele, tehnoloogiale ja juhtimisoskustele; kutsub sellega seoses Kesk-Aasia 

riikide valitsusi üles neid programme algatama ja suurendama sidusrühmade kaasatust 

juba olemasolevates ettevõtlusalastes ühendusprogrammides; juhib tähelepanu asjaolule, 

et kohaliku tootmise vastavuse tagamiseks rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele tuleb 

kehtestada täiendavad meetmed, nagu selliste koolitusprogrammide pakkumine, mis 

aitavad VKEdel oma töötajate oskusi parandada, või VKEde toetamine rahvusvaheliselt 

tunnustatud kvaliteedistandardite omaksvõtmisel; 

11. on veendunud, et EL peaks koostöös liikmesriikidega jätkama konkreetsete piirkondliku 

integratsiooni ja usalduse suurendamise meetmete edendamist, tunnustades samas 

üksikute Kesk-Aasia riikide või riikide rühmade edusamme, mis on saavutatud tänu 

tihedamale koostööle; on seisukohal, et ELi meetmed peaksid olema kohandatud vastavalt 
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iga riigi vajadustele ja eripäradele; rõhutab, et piirkonna riikide vahel tuleb süvendada 

poliitilist dialoogi ja soodustada usalduse suurendamise meetmeid; 

12. tunnistab, et Usbekistani koostöö ILOga puuvillakoristuse küsimuses jätkub julgustavat 

rada pidi ning lapstööjõu süsteemse kasutamise probleemi asjus tehakse edusamme; 

märgib siiski, et arenguruumi veel on, mida tõestab sunniviisilist tööd puudutav olukord 

ning hirmutamise ja sunnivahendite kasutamine inim- ja töötajate õigustega tegelevate 

valitsusväliste rühmituste suhtes 2015. aasta puuvillakoristuse jälgimise ajal; 

13. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on otsustanud mitte kaaluda nõusoleku andmist 

partnerlus- ja koostöölepingu protokollile, millega laiendatakse lepingu sätteid 

kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuni leiab kinnitust, et ellu on viidud 

konkreetsed reformid, mis on andnud märkimisväärseid tulemusi, millega tagatakse, et 

Usbekistanis on asutud tulemuslikult likvideerima nii lapstööjõu kui ka sunniviisilise töö 

kasutamist. 
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