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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν
(2018/2236(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2018/… του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018, με 
την οποία εξουσιοδοτούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις και να διαπραγματευθούν, εξ ονόματος της Ένωσης, τις εμπίπτουσες 
στην αρμοδιότητα της Ένωσης διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του 
Ουζμπεκιστάν, αφετέρου (10336/18),

 έχοντας υπόψη την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, 
συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018, με την οποία 
εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις και να 
διαπραγματευθεί, εξ ονόματος των κρατών μελών, τις εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών διατάξεις μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, 
αφετέρου, (10337/18),

 έχοντας υπόψη τις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2018 
(10601/18 EU Restricted), οι οποίες διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο στις 6 Αυγούστου 
2018,

 έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) 
μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, που είναι σε ισχύ από το 1999,

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης ΕΕ-Ουζμπεκιστάν σχετικά με την ενέργεια, 
το οποίο υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2011, 

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με το 
σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας 
του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να 
επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα1,

                                               
1 ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 394.
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 έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με 
το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας 
του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να 
επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα1,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Ουζμπεκιστάν2,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την 
κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία3, και της 
13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-
Κεντρικής Ασίας4,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 19ης 
Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας – Δομικά στοιχεία 
μιας στρατηγικής της ΕΕ» (JOIN(2016)0031), 

 έχοντας υπόψη τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν στο Ουζμπεκιστάν η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον Μάιο του 2017 αντίστοιχα, καθώς και 
τις τακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί στο Ουζμπεκιστάν η Αντιπροσωπεία του 
στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζίας, ΕΕ-
Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη 
Μογγολία,

 έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 13ης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-
Κεντρικής Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017 στη 
Σαμαρκάνδη και εξέτασε τη διμερή ατζέντα (οικονομία, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και 
κράτος δικαίου) και περιφερειακά θέματα, 

 έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 14ης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών 
ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018 στις 
Βρυξέλλες, με τίτλο «ΕΕ-Κεντρική Ασία – Μαζί να χτίσουμε ένα μέλλον με ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη συνδεσιμότητα και ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις»5,

 έχοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς το Ουζμπεκιστάν, η
οποία ανέρχεται σε 168 εκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020, χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή 

                                               
1 ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 51.
2 ΕΕ C 274 της 27.7.2016, σ. 25.
3 ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
4 ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 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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Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), καθώς και άλλα μέτρα της ΕΕ για 
τη στήριξη της ειρήνης και της ασφάλειας και τη μείωση των πυρηνικών αποβλήτων 
στη χώρα, 

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης της Τασκένδης για το Αφγανιστάν, που 
πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαρτίου 2018 στο Ουζμπεκιστάν, υπό τη 
συμπροεδρία του Αφγανιστάν, με τίτλο «Ειρηνευτική διαδικασία, συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας και περιφερειακή συνδεσιμότητα»,

 έχοντας υπόψη τη Στρατηγική δράσεων σε πέντε τομείς προτεραιότητας για την 
ανάπτυξη του Ουζμπεκιστάν (Αναπτυξιακή Στρατηγική), για την περίοδο 2017-2021,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0000/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Νοεμβρίου 2018, η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν 
ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια συνολική ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας (ΕΣΕΣΣ), για την αντικατάσταση της υφιστάμενης ΣΕΣΣ ΕΕ-
Ουζμπεκιστάν, με στόχο την ενισχυμένη και βαθύτερη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος και με βάση τις κοινές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
της χρηστής διακυβέρνησης, με σκοπό την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η τρομοκρατία, η 
κλιματική αλλαγή και το οργανωμένο έγκλημα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου για να τεθεί σε ισχύ η 
ΕΣΕΣΣ·

1. απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

Σχέσεις ΕΕ-Ουζμπεκιστάν

α) να εκφράσουν ικανοποίηση για τα μέτρα που έλαβε το Ουζμπεκιστάν με στόχο μια πιο 
ανοικτή κοινωνία, και για την ουσιαστική συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, που οδήγησε σε διαπραγματεύσεις για μια συνολική ΕΣΕΣΣ·

β) να παράσχουν σημαντική στήριξη σε βιώσιμες μεταρρυθμίσεις, με βάση τις 
υφιστάμενες και τις μελλοντικές συμφωνίες, προκειμένου να επιτευχθούν απτά 
αποτελέσματα και να αντιμετωπιστούν πολιτικά, κοινωνιακά και οικονομικά θέματα, 
με σκοπό ιδίως τη βελτίωση της διακυβέρνησης, την παροχή περισσότερου χώρου 
δράσης για μια αληθινά πολύμορφη και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, την 
ενίσχυση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την άρση των εμποδίων για 
την επιχειρηματικότητα·

γ) να αναγνωρίσουν τις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
κλίματος, του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών ασφάλειας, των συνθηκών 
εργασίας και της διοικητικής λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας· να τονίσουν ότι το 
συνολικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Ουζμπεκιστάν, η Αναπτυξιακή Στρατηγική 
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για την περίοδο 2017-2021, πρέπει να υποστηριχθεί με μέτρα που θα διευκολύνουν το 
εξωτερικό εμπόριο και θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον·

δ) να προωθήσουν την ανάδυση μιας ανεκτικής και δημοκρατικής κοινωνίας υπό μια 
αξιόπιστη κυβέρνηση, με τη στήριξη της σταδιακής απελευθέρωσης και της 
κοινωνικοοικονομικής προόδου προς όφελος του λαού·

ε) να εκφράσουν ικανοποίηση για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και να 
ενθαρρύνουν τις αρχές να επιλύουν τις υποθέσεις κρατουμένων συνείδησης·

στ) να εκφράσουν ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
εξάλειψη της παιδικής εργασίας και τη σταδιακή εξάλειψη της καταναγκαστικής 
εργασίας, καθώς και για τις πρόσφατες επισκέψεις των ειδικών εισηγητών των 
Ηνωμένων Εθνών στο Ουζμπεκιστάν και το εκ νέου άνοιγμα της χώρας σε διεθνείς μη 
κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα αυτόν·

ζ) να ενθαρρύνουν τις αρχές να αξιοποιήσουν το σχετικά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των 
νέων της χώρας, με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων·

η) να εξακολουθήσουν να διεξάγουν διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβάνοντας ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις συνεδριάσεις· να 
ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση προς τα διεθνή κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

θ) να παροτρύνουν τις αρχές να βελτιώσουν το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τότε που η χώρα κέρδισε την 
ανεξαρτησία της·

ι) να αναγνωρίσουν τη νέα εξωτερική πολιτική του Ουζμπεκιστάν, η οποία έχει οδηγήσει 
σε βελτιώσεις στη συνεργασία με τις γείτονες χώρες και τους διεθνείς εταίρους, ιδίως 
όσον αφορά την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, τη 
διαχείριση των συνόρων και των υδάτων, την οριοθέτηση των συνόρων και την 
ενέργεια· να υποστηρίξουν τη θετική συμμετοχή του Ουζμπεκιστάν στην ειρηνευτική 
διαδικασία στο Αφγανιστάν·

ια) να λάβουν υπόψη τον σημαντικό ρόλο του Ουζμπεκιστάν στην επικείμενη αναθεώρηση 
της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, εφαρμόζοντας την αρχή της διαφοροποίησης·

ιβ) να αναγνωρίσουν τις θεμιτές ανησυχίες για την ασφάλεια του Ουζμπεκιστάν και να 
εντείνουν τη συνεργασία με σκοπό να υποστηριχθεί η διαχείριση κρίσεων, η πρόληψη 
συγκρούσεων, η ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και οι προσπάθειες 
αντιμετώπισης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου 
εγκλήματος και του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών, προασπίζοντας παράλληλα το 
κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ιγ) να εξασφαλίσουν αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
φοροδιαφυγής·

ιδ) να συνδέσουν την παροχή βοήθειας στο Ουζμπεκιστάν από τα ενωσιακά μέσα 
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εξωτερικής χρηματοδότησης και από τα δάνεια της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ με την πρόοδο 
των μεταρρυθμίσεων·

ιε) να υποστηρίξουν την εφαρμογή των βασικών διεθνών συμβάσεων που απαιτούνται για 
καθεστώς ΣΓΠ+·

ιστ) να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Ουζμπεκιστάν να συμμετάσχει στη διαδικασία 
προσχώρησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), προκειμένου να 
ενσωματωθεί καλύτερα η χώρα στην παγκόσμια οικονομία και να βελτιωθεί το 
επιχειρηματικό της κλίμα, ούτως ώστε να προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες 
επενδύσεις (FDI)·

ιζ) να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
πρωτοβουλίας της Κίνας «One Belt One Road» (Μία ζώνη, μία οδός)·

Νέα συνολική συμφωνία 

ιη) να αξιοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις και την επικείμενη κύρωση και εφαρμογή της 
ΕΣΕΣΣ για να στηρίξουν τη βιώσιμη μετάβαση του Ουζμπεκιστάν σε ένα πιο υπεύθυνο 
και δημοκρατικό καθεστώς·

ιθ) να διαπραγματευτούν μια σύγχρονη, σφαιρική και φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ 
και του Ουζμπεκιστάν, η οποία θα αντικαταστήσει τη ΣΕΣΣ του 1999, ενισχύοντας την 
πολιτική συνεργασία, τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, και τη συνεργασία για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνδεσιμότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διακυβέρνηση, 
και συμβάλλοντας στη βιώσιμη μετάβαση του Ουζμπεκιστάν·

κ) να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για προώθηση των δημοκρατικών προτύπων, των 
αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, καθώς και για σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

κα) να υποστηρίξουν τις ανανεωμένες προσπάθειες του Ουζμπεκιστάν για πολυμερή και 
διεθνή συνεργασία όσον αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές προκλήσεις, όπως η 
διεθνής ασφάλεια και η αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, του οργανωμένου 
εγκλήματος, της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων·

κβ) να βελτιώσουν τις διατάξεις που αφορούν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, 
προωθώντας τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας δικαίου, και τα ανεξάρτητα και διαφανή θεσμικά όργανα, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν βιώσιμες άμεσες ξένες επενδύσεις και να υποστηριχθεί η 
διαφοροποίηση της οικονομίας·

κγ) να ενισχύσουν τις πτυχές της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας στο πλαίσιο μιας 
ισχυροποιημένης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας στους τομείς της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης λογοδοσίας των εκπροσώπων του Συμβουλίου 
Συνεργασίας και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας·

κδ) να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων των οικείων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης 
της κοινωνίας των πολιτών, τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και 
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κατά το στάδιο υλοποίησης της συμφωνίας·

κε) να συμπεριλάβουν όρους περί ενδεχόμενης αναστολής της συνεργασίας σε περίπτωση 
παραβίασης ουσιωδών στοιχείων από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, περιλαμβανομένης 
της διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις· 

κστ) να εξασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής όλων των μερών της ΕΣΕΣΣ από την έναρξη της ισχύος της, να διεξαγάγουν 
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίζοντας ότι το Κοινοβούλιο και η κοινωνία 
των πολιτών ενημερώνονται δεόντως για την εφαρμογή της ΕΣΕΣΣ από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), και να αντιδράσουν κατάλληλα·

κζ) να μεριμνήσουν για τη διαβίβαση όλων των οδηγιών διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με την επιφύλαξη των κανόνων περί εμπιστευτικότητας, προκειμένου να 
καταστεί δυνατός ο κατάλληλος έλεγχος της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το 
Κοινοβούλιο, να τηρήσουν τις διοργανικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα·

κη) να εφαρμόσουν την ΕΣΕΣΣ προσωρινά μόνον αφού δώσει τη συγκατάθεσή του το 
Κοινοβούλιο·

κθ) να υλοποιήσουν δημόσια εκστρατεία προβολής, στην οποία θα επισημαίνονται τα 
αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας, προς όφελος των πολιτών της ΕΕ 
και του Ουζμπεκιστάν·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον πρόεδρο, την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.
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