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EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE PROJEKT

nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku 
lepingu kohta
(2018/2236(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklit 218,

– võttes arvesse nõukogu 16. juuli 2018. aasta otsust (EL) 2018/..., millega antakse 
Euroopa Komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 
luba alustada ja pidada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja 
selle liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise laiaulatusliku 
lepingu nende sätete üle, mis kuuluvad liidu pädevusse (10336/18),

 võttes arvesse 16. juulil 2018. aastal nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste 
esindajate otsust, millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada ja pidada 
liikmesriikide nimel läbirääkimisi ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 
teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise laiaulatusliku lepingu nende sätete üle, mis 
kuuluvad liikmesriikide pädevusse (10337/18),

 võttes arvesse nõukogu 16. juuli 2018. aasta läbirääkimisjuhiseid (10601/18 EU 
Restricted), mis edastati Euroopa Parlamendile 6. augustil 2018,

 võttes arvesse 1999. aastal jõustunud ELi ja Usbekistani Vabariigi vahelist partnerlus-
ja koostöölepingut,

 võttes arvesse 2011. aasta jaanuaris allkirjastatud ELi ja Usbekistani vahelist 
energiakoostööd käsitlevat vastastikuse mõistmise memorandumit, 

 võttes arvesse oma 14. detsembri 2016. aasta seadusandlikku resolutsiooni, mis käsitleb 
nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani 
Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega 
muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele 
tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse 
lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta1,

 võttes arvesse oma 14. detsembri 2016. aasta muud kui seadusandlikku resolutsiooni, 
mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning 
Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli 
(millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid 
kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva 
kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta2,

                                               
1 ELT C 238, 6.7.2018, lk 394.
2 ELT C 238, 6.7.2018, lk 51.
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 võttes arvesse oma 23. oktoobri 2014. aasta resolutsiooni inimõiguste kohta 
Usbekistanis1,

 võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasiat käsitleva 
strateegia rakendamise kohta2 ja 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia 
strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta3,

 võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 19. 
septembri 2018. aasta ühisteatist „Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia 
põhielemendid“ (JOIN(2018)0031), 

 võttes arvesse väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni külastusi Usbekistani 
vastavalt 2018. aasta septembris ja 2017. aasta mais ning korrapäraseid külastusi, mida 
teeb riiki delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-
Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja 
Mongooliaga suhtlemiseks,

 võttes arvesse 10. novembril 2017. aastal Samarkandis toimunud ELi ja Kesk-Aasia 
välisministrite 13. kohtumise tulemusi, milles käsitleti kahepoolset tegevuskava 
(majandus, ühenduvus, julgeolek ja õigusriik) ja piirkondlikke küsimusi, 

 võttes arvesse 23. novembril 2018. aastal Brüsselis toimunud ELi ja Kesk-Aasia 
välisministrite 14. kohtumise ühiskommünikeed „EL ja Kesk-Aasia – koostöö kaasava 
majanduskasvu, kestliku ühenduvuse ja tugevama partnerluse tuleviku rajamiseks“4,

 võttes arvesse ELi jätkuvat arenguabi Usbekistanile summas 168 miljonit eurot 
ajavahemikul 2014–2020, Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga finantsabi ning muid ELi meetmeid, millega 
toetatakse rahu ja julgeolekut ning tuumajäätmete vähendamist riigis, 

 võttes arvesse deklaratsiooni, mis võeti vastu 26. ja 27. märtsil 2018. aastal Taškendis 
toimunud Afganistani käsitleval konverentsil „Rahuprotsess, julgeolekukoostöö ja 
piirkondlik ühenduvus“, mille korraldas Usbekistan ja mille kaaseesistuja oli 
Afganistan,

 võttes arvesse aastateks 2017–2021 kavandatud strateegiat meetmete võtmiseks 
Usbekistani arengu seisukohalt viies prioriteetses valdkonnas (arengustrateegia),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 113,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0000/2018),

A. arvestades, et 23. novembril 2018 algatasid EL ja Usbekistan läbirääkimised ulatusliku 
laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle, eesmärgiga asendada praegune ELi ja 
Usbekistani vaheline partnerlus- ja koostööleping, et püüelda laiendatud ja sügavama 

                                               
1 ELT C 274, 27.7.2016, lk 25.
2 ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 91.
3 ELT C 58, 15.2.2018, lk 119.
4 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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koostöö poole vastastikkust huvi pakkuvates valdkondades ning tugineda selles 
demokraatia, õigusriigi ja hea valitsemistava ühistele väärtustele, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja võidelda tõhusalt üleilmsete probleemidega, nagu 
terrorism, kliimamuutused ja organiseeritud kuritegevus;

B. arvestades, et laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu jõustumiseks peab Euroopa 
Parlament andma nõusoleku;

1. soovitab nõukogul, komisjonil ja komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal allpool osutatud valdkondades järgmist:

ELi ja Usbekistani suhted

a) tunnustada jõuliselt samme, mida Usbekistan on teinud avatuma ühiskonna 
saavutamiseks ning tõelist osalemist ELi ja Usbekistani vahelises poliitilises dialoogis, 
mis viis läbirääkimisteni laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle;

b) pakkuda kehtivate ja tulevaste lepingute alusel märkimisväärset toetust kestlikele 
reformidele, mis viivad reaalsete tulemusteni ning on suunatud poliitiliste, ühiskondlike 
ja majanduslike probleemide lahendamisele, eeskätt selleks, et parandada 
valitsemistavasid, luua võimalused tõeliselt mitmekesisele ja sõltumatule 
kodanikuühiskonnale, tugevdada inimõiguste austamist ja kõrvaldada ettevõtlust 
takistavad asjaolud;

c) tunnustada käimasolevaid reforme, mille eesmärk on parandada ettevõtluskeskkonda, 
kohtusüsteemi ja julgeolekuteenuseid, töötingimusi ning haldusvastutust ja -suutlikkust; 
toonitada, et Usbekistani laiaulatuslikku reformikava, arengustrateegiat aastateks 2017–
2021 tuleb toetada meetmetega, millega hõlbustatakse väliskaubandust ja parandatakse 
ettevõtluskeskkonda;

d) edendada salliva ja demokraatliku ühiskonna esiletõusu usaldusväärse valitsuse toel, 
soodustades järgjärgulist liberaliseerimist ja sotsiaal-majanduslikku progressi inimeste 
hüvanguks;

e) toetada poliitvangide vabastamist ning ergutada ametiasutusi lahendama 
meelsusvangide juhtumid;

f) tunnustada edusamme, mida on tehtud lapstööjõu kasutamise kaotamiseks ning 
sunniviisilise töö järkjärguliseks kaotamiseks, ning ÜRO eriraportööride hiljutisi 
külastusi Usbekistani ning riigi taasavamist selle valdkonna rahvusvahelistele 
valitsusvälistele organisatsioonidele;

g) ergutada ametiasutusi kasutama ära noorte suhteliselt kõrget haridustaset, et vähendada 
riigis töötust ning tugevdada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid;

h) jätkata iga-aastaseid inimõigusalaseid dialooge, integreerides samas 
inimõigusküsimused kõikide koosolekute päevakorda; soodustada rahvusvaheliste 
inimõigusalaste õigusaktide järgimist;

i) soovitada ametiasutustel tungivalt parandada kohalikku tervishoiusüsteemi, kuna pärast 



PE632.006v01-00 6/7 PR\1171836ET.docx

ET

riigi iseseisvumist on olukord märkimisväärselt halvenenud;

j) tunnustada Usbekistani uut välispoliitikat, mille abil on paranenud koostöö naabrite ja 
rahvusvaheliste partneritega, eeskätt stabiilsuse ja julgeoleku edendamisel piirkonnas, 
piiride ja veevarude haldamisel, piiride märkimisel ja energiavaldkonnas; toetada 
Usbekistani positiivset osalemist rahuprotsessis Afganistanis;

k) võtta arvesse Usbekistani olulist rolli ELi ja Kesk-Aasia strateegia tulevases 
läbivaatamises, kohaldades diferentseerimise põhimõtet;

l) tunnistada Usbekistani õigustatud julgeolekumuresid ning suurendada koostööd, et 
toetada kriisihaldamist, konfliktide ennetamist, integreeritud piirihaldust ning 
jõupingutusi võidelda vägivaldse radikaliseerumise, terrorismi, organiseeritud 
kuritegevuse ja ebaseadusliku uimastikaubandusega, kaitstes samas õigusriiki, 
sealhulgas inimõigusi;

m) tagada tõhus koostöö korruptsiooni, rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastases 
võitluses;

n) siduda ELi välisrahastamisvahenditest ning Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga laenudest Usbekistanile abi andmine reformi 
jätkuva eduga;

o) toetada GSP+ staatuse jaoks nõutavate peamiste rahvusvaheliste konventsioonide 
rakendamist;

p) toetada Usbekistani jõupingutusi osaleda Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) 
ühinemise protsessis, et integreerida riik paremini maailma majandusse ning parandada 
riigi ettevõtluskeskkonda, tõmmates seeläbi ligi rohkem välismaiseid 
otseinvesteeringuid;

q) võtta arvesse suhete arendamist Hiina algatuse „One Belt, One Road“ (OBOR) 
rakendamise raames;

Uus laiaulatuslik leping 

r) kasutada läbirääkimisi ning laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu eelseisvat 
ratifitseerimist ja rakendamist selleks, et toetada Usbekistani jätkusuutlikku üleminekut 
vastutustundlikumale ja demokraatlikumale süsteemile;

s) rääkida läbi nüüdisaegne, kõikehõlmav ja ambitsioonikas ELi ja Usbekistani vaheline 
leping, mis asendab 1999. aastal sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingu ning tõhustab 
poliitilist koostööd, kaubandus- ja investeerimissuhteid ning koostööd kestliku arengu, 
ühenduvuse, inimõiguste ja valitsemise valdkonnas ning aitab kaasa Usbekistani 
kestlikule üleminekule;

t) uuendada võetud kohustust edendada demokraatlikke standardeid, hea valitsemistava ja 
õigusriigi põhimõtteid ning austada inimõigusi;

u) toetada Usbekistani uusi jõupingutusi mitmepoolseks ja rahvusvaheliseks koostööks 
üleilmsetes ja piirkondlikes keerdküsimustes, nagu rahvusvaheline julgeolek ja võitlus 
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muu hulgas vägivaldse äärmusluse, organiseeritud kuritegevuse, kliimamuutuste ja 
rändega;

v) tugevdada kaubandus- ja majandussuhetega seotud sätteid, edendades turumajanduse 
põhimõtteid, sealhulgas õiguskindlust, ning sõltumatute ja läbipaistvate institutsioonide 
loomist, et tagada kestlikud välismaised otseinvesteeringud ning aidata kaasa majanduse 
mitmekesistamisele;

w) tugevdada parlamentidevahelise koostöö aspekte volitatud parlamentaarse 
koostöökomisjoni raames demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste valdkonnas, sealhulgas 
koostöönõukogu ja parlamentaarse koostöökomisjoni esindajate otsest vastutust;

x) tagada kõikide asjakohaste osalejate, sealhulgas kodanikuühiskonna kaasamine nii 
läbirääkimiste käigus kui ka lepingu rakendamise etapis;

y) lisada tingimused koostöö võimaliku peatamise kohta, kui ükskõik kumb pool rikub 
olulisi põhimõtteid, sealhulgas Euroopa Parlamendiga konsulteerimise kohta 
asjaomastel juhtudel; 

z) tagada, et Euroopa Parlament on pärast laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu 
jõustumist kaasatud lähemalt kõikide osade rakendamise järelevalvesse, jätkata sellega 
seoses konsulteerimist, tagades, et Euroopa välisteenistus teavitab parlamenti ja 
kodanikuühiskonda laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu rakendamisest 
nõuetekohaselt, ning reageerida asjakohaselt;

aa) tagada kooskõlas konfidentsiaalsusnõuetega kõikide läbirääkimisdokumentide 
edastamine Euroopa Parlamendile, et parlament saaks läbirääkimisprotsessi üle 
nõuetekohast kontrolli teha, täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikest 10 
tulenevad institutsioonidevahelised kohustused ning anda parlamendile korrapäraselt 
ülevaade;

ab) kohaldada laiendatud partnerlus- ja koostöölepingut ajutiselt alles pärast Euroopa 
Parlamendilt nõusoleku saamist;

ac) viia ellu avalikkuse teavitamise kampaaniaid, tuues esile koostöö oodatavad positiivsed 
tulemused, mis toovad kasu ELi ja Usbekistani elanikele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale ning Usbekistani Vabariigi presidendile, valitsusele ja parlamendile.
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