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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy 
między UE a Uzbekistanem
(2018/2236(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając decyzję Rady (UE) 2018/... z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie 
upoważnienia Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia i prowadzenia, w imieniu Unii 
Europejskiej, rokowań dotyczących wchodzących w zakres kompetencji Unii 
postanowień Kompleksowej umowy między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony (10336/18),

 uwzględniając decyzję przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 
w Radzie z dnia 16 lipca 2018 r. upoważniającą Komisję Europejską do podjęcia i 
prowadzenia, w imieniu państw członkowskich, rokowań dotyczących wchodzących w 
zakres kompetencji państw członkowskich postanowień Kompleksowej umowy między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Uzbekistanu, z drugiej strony (10337/18),

 uwzględniając wytyczne negocjacyjne Rady z dnia 16 lipca 2018 r. (10601/18 R-UE), 
przekazane Parlamentowi w dniu 6 sierpnia 2018 r.,

 uwzględniając obecną umowę o partnerstwie i współpracy (UPiW) między UE a 
Republiką Uzbekistanu, obowiązującą od 1999 r.,

 uwzględniając protokół ustaleń między UE a Uzbekistanem w sprawie energii, 
podpisany w styczniu 2011 r., 

 uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i 
współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, 
zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel 
wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy 
dotyczącej wyrobów włókienniczych1,

 uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i 
współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, 
zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel 
wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy 

                                               
1 Dz.U. C 238 z 6.7.2018, s. 394.
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dotyczącej wyrobów włókienniczych1,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2014 r. w sprawie praw 
człowieka w Uzbekistanie2,

 uwzględniając swoje rezolucje z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie postępów w 
realizacji strategii UE wobec Azji Środkowej3 oraz z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 
sprawie realizacji i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej4,

 uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 19 września 2018 r. pt. „Łącząc Europę 
i Azję – elementy składowe strategii UE” (JOIN(2018)0031), 

 uwzględniając wizyty w Uzbekistanie przeprowadzone przez Komisję Spraw 
Zagranicznych i jej Podkomisję Praw Człowieka odpowiednio we wrześniu 2018 r. i w 
maju 2017 r. oraz regularne wizyty w Uzbekistanie przeprowadzane przez jej Delegację 
do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan 
i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią,

 uwzględniając wyniki 13. posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE i Azji 
Środkowej, które odbyło się w dniu 10 listopada 2017 r. w Samarkandzie i dotyczyło 
programu dwustronnego (gospodarka, sieć połączeń, bezpieczeństwo i praworządność) 
oraz kwestii regionalnych, 

 uwzględniając wspólny komunikat 14. posiedzenia ministrów spraw zagranicznych UE 
i Azji Środkowej, które odbyło się w dniu 23 listopada 2018 r. w Brukseli, pt. „EU-
Central Asia – Working together to build a future of inclusive growth, sustainable 
connectivity and stronger partnerships” [Wspólne działania UE i Azji Środkowej na 
rzecz osiągnięcia wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, trwałej sieci połączeń 
i silniejszych partnerstw]5,

 uwzględniając stałą pomoc rozwojową UE dla Uzbekistanu, która wynosi 168 mln EUR 
na lata 2014–2020, pomoc finansową z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz inne środki UE na rzecz 
wspierania pokoju i bezpieczeństwa oraz zmniejszenia ilości odpadów jądrowych w 
Uzbekistanie, 

 uwzględniając deklarację z konferencji w sprawie Afganistanu pt. „Peace process, 
security cooperation and regional connectivity” [Proces pokojowy, współpraca w 
zakresie bezpieczeństwa i połączenia regionalne], która została zorganizowana przez 
Uzbekistan w Taszkiencie w dniach 26–27 marca 2018 r. i której współprzewodniczył 
Afganistan,

                                               
1 Dz.U. C 238 z 6.7.2018, s. 51.
2 Dz.U. C 274 z 27.7.2016, s. 25.
3 Dz.U. C 168 E z 14.6.2013, s. 91.
4 Dz.U. C 58 z 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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 uwzględniając strategię działań w pięciu priorytetowych obszarach rozwoju 
Uzbekistanu (strategia rozwoju) na lata 2017–2021,

– uwzględniając art. 113 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2018),

A. mając na uwadze, że w dniu 23 listopada 2018 r. UE i Uzbekistan rozpoczęły 
negocjacje w sprawie kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie i 
współpracy, która ma zastąpić obecną umowę o partnerstwie i współpracy między UE a 
Uzbekistanem, z myślą o wzmocnieniu i pogłębieniu współpracy w obszarach będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania i w oparciu o wspólne wartości demokracji, 
praworządności i dobrych rządów, aby promować bezpieczeństwo międzynarodowe i 
skutecznie radzić sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak terroryzm, zmiana 
klimatu i przestępczość zorganizowana;

B. mając na uwadze, że do wejścia w życie wzmocnionej umowy o partnerstwie i 
współpracy wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego;

1. zaleca Radzie, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa:

Stosunki pomiędzy UE a Uzbekistanem

a) zdecydowanie pozytywne odniesienie się do podjętych przez Uzbekistan działań na 
rzecz większego otwarcia społeczeństwa oraz do rzeczywistego zaangażowania w 
dialog polityczny między UE a Uzbekistanem, które doprowadziły do rozpoczęcia 
negocjacji w sprawie kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie i 
współpracy;

b) zapewnienie znaczącego wsparcia dla trwałych reform – na podstawie obecnych i 
przyszłych umów – które będą prowadzić do wymiernych rezultatów i podejmować 
kwestie polityczne, społeczne i gospodarcze, w szczególności w celu poprawy 
sprawowania rządów, otwarcia przestrzeni dla prawdziwie pluralistycznego i 
niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienia poszanowania praw 
człowieka i usunięcia przeszkód dla rozwoju przedsiębiorczości;

c) uznanie bieżących reform służących poprawie klimatu biznesowego, systemu sądowego 
i służb bezpieczeństwa, warunków pracy oraz odpowiedzialności i skuteczności 
administracyjnej; podkreślenie, że kompleksowy plan reform Uzbekistanu, tj. strategia 
rozwoju na lata 2017–2021, musi zostać wsparty środkami ułatwiającymi handel 
zagraniczny i poprawiającymi otoczenie biznesowe;

d) wspieranie rozwoju tolerancyjnego i demokratycznego społeczeństwa pod 
wiarygodnymi rządami przez wspieranie stopniowej liberalizacji i postępu społeczno-
gospodarczego z korzyścią dla obywateli;

e) pozytywne odniesienie się do uwolnienia więźniów politycznych i zachęcanie władz do 
rozstrzygnięcia spraw więźniów sumienia;
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f) pozytywne odniesienie się do postępów dokonanych na rzecz eliminacji pracy dzieci i 
stopniowego zniesienia pracy przymusowej, a także do niedawnych wizyt specjalnych 
sprawozdawców ONZ w Uzbekistanie i ponownego otwarcia kraju dla 
międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tej dziedzinie;

g) zachęcenie władz, by wykorzystały stosunkowo wysoki poziom wykształcenia wśród 
młodych osób do zmniejszenia bezrobocia w kraju i wzmocnienia małych i średnich 
przedsiębiorstw;

h) dalsze organizowanie dorocznych dialogów dotyczących praw człowieka, a 
jednocześnie uwzględnianie problematyki praw człowieka na wszystkich 
posiedzeniach; zachęcanie do przestrzegania międzynarodowych instrumentów w 
zakresie praw człowieka;

i) wezwanie władz do poprawy lokalnego systemu opieki zdrowotnej, ponieważ sytuacja 
w tym systemie znacznie się pogorszyła od czasu uzyskania przez Uzbekistan 
niepodległości;

j) uznanie nowej polityki zagranicznej Uzbekistanu, która doprowadziła do poprawy 
współpracy z sąsiadami i partnerami międzynarodowymi, w szczególności w zakresie 
wspierania stabilności i bezpieczeństwa w regionie, zarządzania granicami, gospodarki 
wodnej, demarkacji granic oraz energii; wspieranie pozytywnego zaangażowania 
Uzbekistanu w proces pokojowy w Afganistanie;

k) uwzględnienie ważnej roli Uzbekistanu w nadchodzącym przeglądzie strategii UE 
wobec Azji Środkowej, z zastosowaniem zasady zróżnicowania;

l) uznanie uzasadnionych obaw związanych z bezpieczeństwem Uzbekistanu i 
zacieśnienie współpracy na rzecz wsparcia zarządzania w sytuacjach kryzysowych, 
zapobiegania konfliktom, zintegrowanego zarządzania granicami oraz działań 
zwalczających gwałtowną radykalizację, terroryzm, przestępczość zorganizowaną i 
nielegalny handlem narkotykami, przy jednoczesnym utrzymaniu rządów prawa, w tym 
w zakresie praw człowieka;

m) zapewnienie skutecznej współpracy w walce z korupcją, praniem pieniędzy i 
uchylaniem się od opodatkowania;

n) uzależnienie pomocy dla Uzbekistanu w ramach instrumentów finansowania 
zewnętrznego UE oraz pożyczek udzielanych przez EBI i EBOR od dalszych postępów 
reform;

o) wspieranie wdrożenia głównych międzynarodowych konwencji wymaganych dla 
uzyskania statusu państwa kwalifikującego się do GSP+;

p) wspieranie wysiłków Uzbekistanu na rzecz rozpoczęcia procesu przystąpienia do 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), by zapewnić lepsze włączenie Uzbekistanu do 
gospodarki światowej oraz poprawić klimat biznesowy w tym kraju, a tym przyciągnąć 
więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ);

q) uwzględnienie rozwoju stosunków w kontekście realizacji chińskiej inicjatywy „Jeden 
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pas i jeden szlak”;

Nowa kompleksowa umowa 

r) wykorzystanie negocjacji oraz późniejszej ratyfikacji i wdrożenia wzmocnionej umowy 
o partnerstwie i współpracy jako okazji do wsparcia trwałego przekształcenia systemu 
politycznego Uzbekistanu w bardziej demokratyczny i w większym stopniu rozliczalny 
system;

s) wynegocjowanie nowoczesnej, kompleksowej i ambitnej umowy między UE a 
Uzbekistanem, która zastąpi umowę o partnerstwie i współpracy z 1999 r. i doprowadzi 
do zacieśnienia współpracy politycznej, stosunków handlowych i inwestycyjnych i 
współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju, sieci połączeń, praw człowieka i 
sprawowania rządów oraz przyczyni się do wprowadzenia Uzbekistanu na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju;

t) potwierdzenie swojego zaangażowania na rzecz rozwoju standardów demokratycznych, 
zasad dobrych rządów i praworządności oraz poszanowania praw człowieka;

u) wspieranie dalszych wysiłków Uzbekistanu na rzecz wielostronnej i międzynarodowej 
współpracy w zakresie globalnych i regionalnych wyzwań, m.in. takich jak 
bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie brutalnego ekstremizmu i przestępczości 
zorganizowanej, przeciwdziałanie zmianie klimatu i migracja;

v) wzmocnienie przepisów dotyczących handlu i stosunków gospodarczych przez 
promowanie zasad gospodarki rynkowej, w tym pewności prawa oraz niezależnych i 
przejrzystych instytucji, tak aby zagwarantować zrównoważone bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne i przyczynić się do dywersyfikacji gospodarki;

w) wzmocnienie aspektów współpracy międzyparlamentarnej w ramach odpowiednio 
upoważnionej Komisji Współpracy Parlamentarnej w zakresie demokracji, 
praworządności i praw człowieka, w tym bezpośredniej odpowiedzialności 
przedstawicieli Rady Współpracy i Komisji Współpracy Parlamentarnej;

x) zapewnienie zaangażowania wszystkich odpowiednich podmiotów, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w trakcie negocjacji, jak i w fazie wdrażania 
umowy;

y) zawarcie warunków dotyczących możliwości zawieszenia współpracy w przypadku 
naruszenia przez jedną ze stron istotnych elementów, z uwzględnieniem konsultacji z 
Parlamentem w takich przypadkach; 

z) zapewnienie, aby Parlament był ściśle zaangażowany w monitorowanie wdrażania 
wszystkich części wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy po jej wejściu w 
życie, przeprowadzanie konsultacji w tym kontekście oraz zapewnienie, aby Parlament i 
społeczeństwo obywatelskie były odpowiednio informowane przez Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) na temat wdrażania umowy i mogły stosownie 
reagować;

aa) zapewnienie przekazywania wszystkich dokumentów negocjacyjnych do Parlamentu 
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Europejskiego, z zachowaniem zasad poufności, w celu umożliwienia odpowiedniej 
kontroli procesu negocjacji ze strony Parlamentu, wywiązania się z zobowiązań 
międzyinstytucjonalnych wynikających z art. 218 ust. 10 TFUE i okresowego 
informowania Parlamentu;

ab) tymczasowe stosowanie wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy dopiero po 
uzyskaniu zgody Parlamentu;

ac) przeprowadzenie publicznej kampanii informacyjnej podkreślającej oczekiwane 
pozytywne wyniki współpracy z korzyścią dla obywateli Unii i Uzbeków;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi 
Republiki Uzbekistanu.
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