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UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende 
aftale mellem EU og Usbekistan
(2018/2236(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2018/… af 16. juli 2018 om bemyndigelse af 
Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender 
og sikkerhedspolitik til på Unionens vegne at indlede og føre forhandlinger om de 
bestemmelser, der hører under Unionens kompetence, i en omfattende aftale mellem 
Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken 
Usbekistan på den anden side (10336/18),

 der henviser til afgørelse vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, 
forsamlet i Rådet den 16. juli 2018, om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på 
medlemsstaternes vegne at indlede og føre forhandlinger om de bestemmelser, der hører 
under medlemsstaternes kompetence, i en omfattende aftale mellem Den Europæiske 
Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden 
side (10337/18),

 der henviser til Rådets forhandlingsdirektiver af 16. juli 2018 (10601/18 EU Restricted), 
som blev fremsendt til Parlamentet den 6. august 2018,

 der henviser til den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale (PCA) mellem EU og 
Republikken Usbekistan, som trådte i kraft i 1999,

 der henviser til aftalememorandummet om energi mellem EU og Usbekistan, der blev 
undertegnet i januar 2011, 

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om udkast til 
Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om 
oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres 
medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om 
ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte 
bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale1,

 der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2016 om 
udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber 
og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side 
om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at 
omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale 

                                               
1 EUT C 238 af 6.7.2018, s. 394.
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tekstilaftale1,

 der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2014 om menneskerettigheder i 
Usbekistan2,

 der henviser til sine beslutninger af 15. december 2011 om situationen med hensyn til 
gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien3 og af 13. april 2016 om 
gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien4,

 der henviser til den fælles meddelelse af 19. september 2018 fra Kommissionen og 
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med 
titlen "Styrkede forbindelser mellem Europa og Asien – byggesten til en EU-strategi" 
(JOIN(2018)0031), 

 der henviser til de besøg, som Udenrigsudvalget og dets Underudvalg om 
Menneskerettigheder aflagde i Usbekistan i henholdsvis september 2018 og maj 2017, 
og til de regelmæssige besøg i landet af dets Delegation til De Parlamentariske 
Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan 
og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet,

 der henviser til resultaterne af det 13. møde mellem EU's og Centralasiens 
udenrigsministre, der blev afholdt den 10. november 2017 i Samarkand, og som 
vedrørte den bilaterale dagsorden (økonomi, konnektivitet, sikkerhed og 
retsstatsprincippet) og regionale spørgsmål, 

 der henviser til det fælles kommuniké fra det 14. møde mellem EU's og Centralasiens 
udenrigsministre, der blev afholdt den 23. november 2018 i Bruxelles med titlen "EU-
Centralasien – Arbejde sammen for at opbygge en fremtid med inklusiv vækst, 
bæredygtig konnektivitet og stærkere partnerskaber"5,

 der henviser til EU's fortsatte udviklingsbistand til Usbekistan på 168 mio. EUR i 
perioden 2014-2020, finansiel bistand fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og 
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) og andre EU-
foranstaltninger til støtte for fred og sikkerhed og reduktion af nukleart affald i landet, 

 der henviser til erklæringen fra Tashkent-konferencen om Afghanistan den 26. og 
27. marts 2018, som Usbekistan var vært for, og som blev ledet i fællesskab af 
Afghanistan, med titlen "Fredsproces, sikkerhedssamarbejde og regional konnektivitet",

 der henviser til strategien for aktioner i fem prioriterede områder for udvikling af 
Usbekistan (udviklingsstrategi) for 2017-2021,

– der henviser til forretningsordenens artikel 113,

                                               
1 EUT C 238 af 6.7.2018, s. 51.
2 EUT C 274 af 27.7.2016, s. 25.
3 EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 91.
4 EUT C 58 af 15.2.2018, s. 119.
5 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-
central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en
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– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2018),

A. der henviser til, at EU og Usbekistan den 23. november 2018 indledte forhandlinger om 
en omfattende udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale med henblik på at erstatte den 
nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Usbekistan med henblik 
på at styrke og uddybe samarbejdet på områder af fælles interesse, og som er baseret på 
de fælles værdier demokrati, retsstatsprincippet og god regeringsførelse med henblik på 
at fremme international sikkerhed og effektivt tackle globale udfordringer såsom 
terrorisme, klimaændringer og organiseret kriminalitet;

B. der henviser til, at den omfattende udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale kræver 
Parlamentets godkendelse for at kunne træde i kraft;

1. henstiller til, at Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

Forbindelserne mellem EU og Usbekistan

a) at glæde sig meget over de skridt, som Usbekistan har taget i retning af et mere åbent 
samfund og det reelle engagement i den politiske dialog mellem EU og Usbekistan, 
hvilket førte til forhandlinger om en omfattende udvidet partnerskabs- og 
samarbejdsaftale;

b) at yde betydelig støtte til bæredygtige reformer på grundlag af nuværende og fremtidige 
aftaler, der fører til håndgribelige resultater og behandler politiske, samfundsmæssige 
og økonomiske spørgsmål, navnlig med henblik på at forbedre forvaltningen, åbne plads 
for et reelt forskelligartet og uafhængigt civilsamfund, styrke respekten for 
menneskerettighederne og fjerne hindringer for iværksættervirksomhed;

c) at anerkende de igangværende reformer for at forbedre erhvervsklimaet, retsvæsenet og 
sikkerhedstjenesterne, arbejdsvilkårene og den administrative ansvarlighed og 
effektivitet; at understrege, at Usbekistans omfattende reformplan og 
udviklingsstrategien for 2017-2021 skal understøttes af foranstaltninger, der fremmer 
udenrigshandelen og forbedrer erhvervsklimaet;

d) at fremme et tolerant og demokratisk samfund med en troværdig regering ved at støtte 
gradvis liberalisering og socioøkonomiske fremskridt til gavn for befolkningen;

e) at hilse frigivelsen af politiske fanger velkommen og tilskynde myndighederne til at 
finde en løsning på sager med samvittighedsfanger;

f) at glæde sig over de fremskridt, der er gjort i retning af udryddelse af børnearbejde og 
udfasning af tvangsarbejde, samt de nylige besøg i Usbekistan af FN's særlige 
rapportører og genåbningen af landet for internationale NGO'er på dette område;

g) at opfordre myndighederne til at udnytte det relativt høje uddannelsesniveau blandt 
unge for at nedbringe arbejdsløsheden i landet og styrke små og mellemstore 
virksomheder;

h) at fortsætte med at afholde årlige menneskerettighedsdialoger, samtidig med at 
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menneskerettighedsspørgsmål integreres på alle møder; at tilskynde til overholdelse af 
internationale menneskerettighedsinstrumenter;

i) at opfordre indtrængende myndighederne til at forbedre det lokale sundhedssystem, da 
situationen er blevet betydeligt forværret, siden landet fik sin uafhængighed;

j) at anerkende Usbekistans nye udenrigspolitik, som har ført til forbedringer i 
samarbejdet med nabolande og internationale partnere, navnlig med hensyn til fremme 
af stabilitet og sikkerhed i regionen, grænseforvaltning og vandforvaltning, 
grænsedragning og energi; at støtte Usbekistans positive engagement i fredsprocessen i 
Afghanistan;

k) at tage hensyn til Usbekistans vigtige rolle i den kommende revision af EU's strategi for 
Centralasien ved at anvende differentieringsprincippet;

l) at anerkende Usbekistans legitime sikkerhedsproblemer og øge samarbejdet til fordel 
for krisestyring, konfliktforebyggelse, integreret grænseforvaltning og bekæmpelse af 
voldelig radikalisering, terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovlig handel med 
narkotika, samtidig med at retsstatsprincippet, herunder menneskerettighederne, 
opretholdes;

m) at sikre effektivt samarbejde om bekæmpelse af korruption, hvidvaskning af penge og 
skatteunddragelse;

n) at knytte bistanden til Usbekistan fra EU's eksterne finansieringsinstrumenter og fra 
EIB's og EBRD's lån til fortsatte fremskridt med reformer;

o) at støtte gennemførelsen af de centrale internationale konventioner, der er nødvendige 
for at opnå GSP+-status;

p) at støtte Usbekistans bestræbelser på at blive medlem af Verdenshandelsorganisationen 
(WTO) for bedre at integrere landet i verdensøkonomien og forbedre dets erhvervsklima 
og dermed tiltrække flere udenlandske direkte investeringer (UDI);

q) at tage hensyn til udviklingen af relationer i forbindelse med gennemførelsen af Kinas 
et-bælte-en-vej-initiativ (OBOR);

Ny omfattende aftale 

r) at anvende forhandlingerne og den forestående ratifikation og gennemførelse af den 
udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale til at støtte en bæredygtig overgang for 
Usbekistan i retning af et mere ansvarligt og demokratisk styre;

s) at forhandle en moderne, altomfattende og ambitiøs aftale mellem EU og Usbekistan, 
som skal erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1999, styrke det politiske 
samarbejde, handels- og investeringsforbindelserne og samarbejdet om bæredygtig 
udvikling, konnektivitet, menneskerettigheder og regeringsførelse og bidrage til den 
bæredygtige overgang i Usbekistan;

t) at forny deres engagement til fremme af demokratiske standarder, principper for god 
regeringsførelse og retsstatsprincippet samt respekt for menneskerettighederne;
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u) at støtte Usbekistans fornyede bestræbelser på multilateralt og internationalt samarbejde 
om globale og regionale udfordringer, såsom bl.a. international sikkerhed og 
bekæmpelse af voldelig ekstremisme, organiseret kriminalitet, klimaændringer og 
migration;

v) at styrke bestemmelserne vedrørende handel og økonomiske forbindelser ved at fremme 
markedsøkonomiske principper, herunder retssikkerhed, og uafhængige og 
gennemsigtige institutioner med henblik på at sikre bæredygtige udenlandske direkte 
investeringer og bidrage til en diversificering af økonomien;

w) at styrke aspekter af det interparlamentariske samarbejde inden for et bemyndiget 
parlamentarisk samarbejdsudvalg inden for områderne demokrati, retsstatsprincippet og 
menneskerettigheder, herunder direkte ansvar over for repræsentanter for 
samarbejdsrådet og det parlamentariske samarbejdsudvalg;

x) at sikre inddragelse af alle relevante aktører, herunder civilsamfundet både under 
forhandlingerne og i gennemførelsen af aftalen;

y) at indføje kriterier for suspendering af samarbejdet, såfremt en af parterne overtræder 
essentielle elementer, og herunder høring af Parlamentet i sådanne tilfælde; 

z) at sikre, at Parlamentet inddrages tæt i overvågningen af gennemførelsen af alle dele af 
den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale, når den træder i kraft, at afholde 
høringer i denne forbindelse og at sikre, at Parlamentet og civilsamfundet er behørigt 
informeret om gennemførelsen af den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), og at handle derefter;

aa) at drage omsorg for, at Europa-Parlamentet forelægges alle forhandlingsdokumenter, i 
det omfang fortrolighedsreglerne tillader det, således at Parlamentet kan føre behørig 
kontrol med forhandlingsprocessen og opfylde de interinstitutionelle forpligtelser, der 
gælder i henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF, og periodisk at aflægge rapport til 
Parlamentet;

ab) først at anvende den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale midlertidigt, efter at 
Parlamentet har givet sin godkendelse;

ac) at gennemføre en offentlig informationskampagne, der fremhæver de forventede 
positive resultater af samarbejdet til gavn for EU's og usbekiske borgere;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Republikken Usbekistans præsident, 
regering og parlament.
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