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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta
(2018/2236(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan,

– ottaa huomioon neuvoston päätöksen (EU) 2018/…, annettu 16 päivänä heinäkuuta 
2018, luvan antamisesta Euroopan komissiolle ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle neuvottelujen aloittamiseen ja käymiseen 
Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin 
tasavallan välisen kattavan sopimuksen niistä määräyksistä, jotka kuuluvat unionin 
toimivaltaan (10336/18),

 ottaa huomioon neuvostossa 16. heinäkuuta 2018 kokoontuneiden jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajien päätöksen Euroopan komission valtuuttamisesta neuvottelujen 
aloittamiseen ja käymiseen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen kattavan sopimuksen niistä 
määräyksistä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan (10337/18),

 ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2018 annetut neuvoston neuvotteluohjeet (10601/18 EU 
Restricted), jotka toimitettiin parlamentille 6. elokuuta 2018,

 ottaa huomioon EU:n ja Uzbekistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999,

 ottaa huomioon tammikuussa 2011 allekirjoitetun EU:n ja Uzbekistanin välisen 
yhteisymmärryspöytäkirjan energiasta, 

 ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa lainsäädäntöäpäätöslauselman 
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä 
Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten 
ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon 
kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, 
koskevan pöytäkirjan tekemisestä1,

 ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa muun kuin lainsäädäntöä koskevan 
päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden 
jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan 
kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista 
sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen 

                                               
1 EUVL C 238, 6.7.2018, s. 394.
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huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon 
päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä1,

 ottaa huomioon 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista 
Uzbekistanissa2,

 ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian 
strategian täytäntöönpanon nykytilasta3 ja 13. huhtikuuta 2016 antamansa 
päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanosta ja 
uudelleentarkastelusta4,

 ottaa huomioon komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan 19. syyskuuta 2018 antaman yhteisen tiedonannon ”Euroopan ja Aasian 
yhteydet – EU:n strategian perusta” (JOIN(2018)0031), 

 ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunnan 
syyskuussa 2018 ja toukokuussa 2017 tekemät vierailut Uzbekistaniin ja EU:n ja 
Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin 
parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimivan ja suhteista Turkmenistaniin ja 
Mongoliaan vastaavan valtuuskunnan säännölliset vierailut maahan,

 ottaa huomioon Samarkandissa 10. marraskuuta 2017 pidetyssä EU:n ja Keski-Aasian 
maiden ulkoministerien 13. kokouksessa, jossa käsiteltiin kahdenvälistä asialistaa 
(talous, liitettävyys, turvallisuus ja oikeusvaltioperiaate) ja alueellisia kysymyksiä, 
saavutetut tulokset, 

 ottaa huomioon Brysselissä 23. marraskuuta 2018 pidetyn EU:n ja Keski-Aasian maiden 
ulkoministerien 14. kokouksen yhteisen julkilausuman, jonka otsikkona oli ”EU:n ja 
Keski-Aasian välinen yhteistyö – osallistavan kasvun tulevaisuuden, kestävien 
yhteyksien ja vahvempien kumppanuuksien muodostaminen”5,

 ottaa huomioon, että EU on jatkanut Uzbekistanille annettavaa kehitysapua, jonka 
määrä on 168 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020, Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) rahoitusapua sekä muita EU:n 
toimia rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi ja ydinjätteen vähentämiseksi maassa, 

 ottaa huomioon Taškentin Afganistan-konferenssin, jonka isäntänä toimi Uzbekistan ja 
jonka puheenjohtajana toimi myös Afganistan, 26. ja 27. maaliskuuta 2018 antaman 
julkilausuman jonka otsikkona on ”Rauhanprosessi, turvallisuusyhteistyö ja alueelliset 
yhteydet”,

 ottaa huomioon strategiset toimet Uzbekistanin kehittämiseksi viidellä painopistealalla 
(kehitysstrategia) vuosiksi 2017–2021,

                                               
1 EUVL C 238, 6.7.2018, s. 51.
2 EUVL C 274, 27.7.2016, s. 25.
3 EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
4 EUVL C 58, 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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– ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

A. ottaa huomioon, että EU ja Uzbekistan aloittivat 23. marraskuuta 2018 neuvottelut 
kattavasta tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, jolla korvataan nykyinen 
EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus, tarkoituksena tehostaa ja 
syventää yhteistyötä molemmille tärkeillä aloilla demokratian, oikeusvaltion ja hyvän 
hallinnon yhteisten arvojen pohjalta, jotta voidaan edistää kansainvälistä turvallisuutta 
ja puuttua tehokkaasti maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten terrorismiin, 
ilmastonmuutokseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

B. toteaa, että sopimuksen voimaantulo edellyttää parlamentin hyväksyntää;

1. suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

EU:n ja Uzbekistanin suhteet

a) suhtaudutaan myönteisesti Uzbekistanin toteuttamiin toimiin, joilla pyritään 
avoimempaan yhteiskuntaan ja aitoon sitoutumiseen EU:n ja Uzbekistanin väliseen 
poliittiseen vuoropuheluun, mikä on johtanut neuvotteluihin kattavasta kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksesta;

b) annetaan merkittävää tukea kestäville uudistuksille nykyisten ja tulevien sopimusten 
pohjalta konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi ja poliittisten, yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi, jotta voidaan erityisesti parantaa hallintoa, 
luoda tilaa aidosti monimuotoiselle ja riippumattomalle kansalaisyhteiskunnalle, 
vahvistaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja poistaa yrittäjyyden esteitä;

c) tunnustetaan meneillään olevat uudistukset, joilla on tarkoitus parantaa 
liiketoimintaympäristöä, oikeusjärjestelmää ja turvallisuuspalveluja, työoloja sekä 
hallinnollista vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta; korostetaan, että Uzbekistanin 
kattavaa uudistussuunnitelmaa, kehitysstrategiaa vuosille 2017–2021, on tuettava 
toimilla, jotka helpottavat ulkomaankauppaa ja parantavat liiketoimintaympäristöä;

d) edistetään suvaitsevan ja demokraattisen yhteiskunnan syntymistä uskottavan 
hallituksen alaisuudessa tukemalla asteittaista vapauttamista ja sosioekonomista 
kehitystä kansalaisten hyväksi;

e) suhtaudutaan myönteisesti poliittisten vankien vapauttamiseen ja kannustetaan 
viranomaisia ratkaisemaan mielipidevankien tapaukset;

f) suhtaudutaan myönteisesti edistymiseen lapsityövoiman käytön lopettamisessa ja 
pakkotyön vähittäisessä lopettamisessa sekä YK:n erityisraportoijien viimeaikaisiin 
Uzbekistaniin suuntautuviin vierailuihin ja maan uudelleenavaamiseen kansainvälisille 
valtiosta riippumattomille alan järjestöille;

g) kannustetaan viranomaisia hyödyntämään nuorten suhteellisen korkeaa koulutustasoa, 
jotta voidaan vähentää maan työttömyyttä ja vahvistaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä;
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h) jatketaan vuosittaisia ihmisoikeusvuoropuheluja ja sisällytetään ihmisoikeuskysymykset 
kaikkiin kokouksiin; edistetään kansainvälisten ihmisoikeusvälineiden noudattamista;

i) kehotetaan viranomaisia parantamaan paikallista terveydenhuoltojärjestelmää, koska 
tilanne on huonontunut merkittävästi maan itsenäistyttyä;

j) pannaan merkille Uzbekistanin uusi ulkopolitiikka, joka on johtanut parannuksiin 
naapurimaiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, 
erityisesti alueen vakauden ja turvallisuuden, rajaturvallisuuden ja vesihuollon, rajojen 
merkitsemisen ja energian edistämisen osalta; tuetaan Uzbekistanin myönteistä 
sitoutumista rauhanprosessiin Afganistanissa;

k) otetaan huomioon Uzbekistanin tärkeä rooli EU:n Keski-Aasian strategian tulevassa 
uudelleentarkastelussa, jossa sovelletaan eriyttämisen periaatetta;

l) tunnustetaan Uzbekistanin oikeutetut turvallisuushuolet ja lisätään yhteistyötä 
kriisinhallinnan, konfliktien ehkäisyn ja yhdennetyn rajavalvonnan tukemiseksi sekä 
ponnistuksia väkivaltaisen radikalisoitumisen, terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden 
ja huumausaineiden laittoman kaupan torjumiseksi kunnioittaen samalla 
oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeudet mukaan luettuina;

m) varmistetaan tehokas yhteistyö korruption, rahanpesun ja veropetosten torjunnassa;

n) kytketään avun toimittaminen Uzbekistaniin EU:n ulkoisista rahoitusvälineistä ja 
Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin lainoista 
uudistusten edistymiseen;

o) tuetaan GSP+-aseman edellyttämien keskeisten kansainvälisten yleissopimusten 
täytäntöönpanoa;

p) tuetaan Uzbekistanin pyrkimyksiä liittyä Maailman kauppajärjestöön (WTO), jotta maa 
voidaan integroida paremmin maailmantalouteen ja parannetaan sen 
liiketoimintaympäristöä ja houkutellaan siten lisää ulkomaisia suoria sijoituksia (FDI);

q) otetaan huomioon suhteiden kehittyminen Kiinan OBOR-strategian (uusi silkkitie) 
täytäntöönpanon yhteydessä;

Uusi kattava sopimus 

r) hyödynnetään neuvotteluja ja tulevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ratifiointia 
ja täytäntöönpanoa, jotta voidaan tukea Uzbekistanin kestävää siirtymistä kohti 
vastuullisempaa ja demokraattisempaa järjestelmää;

s) neuvotellaan EU:n ja Uzbekistanin välinen nykyaikainen, kattava ja kunnianhimoinen 
sopimus, joka korvaa vuoden 1999 kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen lisäämällä 
poliittista yhteistyötä, kauppa- ja investointisuhteita sekä kestävää kehitystä, 
yhteenliitettävyyttä, ihmisoikeuksia ja hallintoa koskevaa yhteistyötä ja edistämällä 
Uzbekistanin kestävää muutosprosessia;

t) uudistetaan sitoutuminen demokraattisten normien, hyvän hallintotavan periaatteiden ja 
oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;
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u) tuetaan Uzbekistanin pyrkimyksiä monenväliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön 
maailmanlaajuisissa ja alueellisissa haasteissa, kuten kansainvälisessä turvallisuudessa 
ja väkivaltaisten ääriliikkeiden, järjestäytyneen rikollisuuden, ilmastonmuutoksen ja 
muuttoliikkeen torjumisessa;

v) tehostetaan kauppa- ja taloussuhteisiin liittyviä määräyksiä edistämällä 
markkinatalouden periaatteita, mukaan lukien oikeusvarmuus, ja riippumattomia ja 
avoimia instituutioita, jotta voidaan varmistaa kestävät suorat ulkomaiset sijoitukset ja 
edistää talouden monipuolistamista;

w) vahvistetaan parlamenttien välistä yhteistyötä valtuutetuissa parlamentaarisissa 
yhteistyövaliokunnissa demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien aloilla, mukaan 
lukien yhteistyöneuvoston ja parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan edustajien suora 
vastuuvelvollisuus;

x) varmistetaan kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden, myös kansalaisyhteiskunnan, 
osallistuminen sekä neuvotteluiden että sopimuksen täytäntöönpanon aikana;

y) sisällytetään sopimukseen ehdot, joiden nojalla yhteistyö voidaan keskeyttää, mikäli 
jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen keskeisiä osia, ja taataan parlamentin 
kuuleminen tällaisissa tapauksissa; 

z) varmistetaan, että parlamentti osallistuu tiiviisti tehostetun kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen kaikkien osien täytäntöönpanon seurantaan sen tultua voimaan, 
järjestää kuulemisia tässä yhteydessä, varmistamalla, että parlamentille ja 
kansalaisyhteiskunnalle tiedotetaan asianmukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon 
(EUH) toteuttamasta tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 
täytäntöönpanosta, ja reagoi asianmukaisesti;

a a) varmistetaan kaikkien neuvotteluasiakirjojen välittäminen Euroopan parlamentille 
luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä noudattaen, jotta parlamentti voi valvoa 
neuvotteluprosessia asianmukaisesti ja täyttää SEUT-sopimuksen 218 artiklan 
10 kohdasta johtuvat toimielinten väliset velvoitteensa, ja tiedotetaan etenemisestä 
säännöllisesti parlamentille;

a b) sovelletaan väliaikaisesti tehostettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta vasta sen 
jälkeen, kun parlamentti on antanut hyväksyntänsä;

a c) toteutetaan suurelle yleisölle suunnattu tiedotuskampanja, jossa korostetaan yhteistyön 
odotettuja myönteisiä tuloksia EU:n ja Uzbekistanin kansalaisille;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle sekä Uzbekistanin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.
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