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OSNUTEK PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom
(2018/2236(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2018/… z dne 16. julija 2018 o pooblastilu Evropski 
komisiji in visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko za 
začetek pogajanj in pogajanja v imenu Evropske unije o določbah celovitega sporazuma 
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko 
Uzbekistan na drugi strani, ki so v pristojnosti Unije (10336/18),

 ob upoštevanju Sklepa predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z 
dne 16. julija 2018 o pooblastilu Evropski komisiji za začetek pogajanj in pogajanja v 
imenu držav članic o določbah celovitega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi 
državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, ki so v 
pristojnosti držav članic (10337/18),

 ob upoštevanju pogajalskih smernic Sveta z dne 16. julija 2018 (10601/18 EU 
Restricted), ki so bile Parlamentu posredovane 6. avgusta 2018,

 ob upoštevanju obstoječega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in 
Republiko Uzbekistan, ki je začel veljati leta 1999,

 ob upoštevanju memoranduma o soglasju med EU in Uzbekistanom o energetiki, ki je 
bil podpisan januarja 2011, 

 ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 14. decembra 2016 o osnutku sklepa 
Sveta o sklenitvi protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja 
partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani 
ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi sporazuma z namenom razširitve 
določb sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka 
veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu1,

 ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne 14. decembra 2016 o osnutku 
sklepa Sveta o sklenitvi protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki 
vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na 
eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi sporazuma z namenom 
razširitve določb sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka 
veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu2,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2014 o človekovih pravicah v

                                               
1 UL C 238, 6.7.2018, str. 394.
2 UL C 238, 6.7.2018, str. 51.
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Uzbekistanu1,

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 15. decembra 2011 o stanju izvajanja strategije 
EU za osrednjo Azijo2 ter z dne 13. aprila 2016 o izvajanju in pregledu strategije EU za 
Srednjo Azijo3,

 ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 19. septembra 2018 z naslovom Povezovanje Evrope 
in Azije – gradniki strategije EU (JOIN(2018)0031), 

 ob upoštevanju obiskov Uzbekistana s strani Odbora za zunanje zadeve (september 
2018) in Pododbora za človekove pravice (maj 2017) Parlamenta in rednih obiskov 
države s strani njegove delegacije pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in 
Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in 
za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo,

 ob upoštevanju rezultatov 13. srečanja ministrov EU in Srednje Azije, ki je potekalo 
10. novembra 2017 v Samarkandu in med katerim so obravnavali dvostransko agendo 
(gospodarstvo, povezljivost, varnost in pravna država) in regionalna vprašanja, 

 ob upoštevanju skupnega sporočila 14. srečanja ministrov EU in Srednje Azije z 
naslovom EU-Central Asia – Working together to build a future of inclusive growth, 
sustainable connectivity and stronger partnerships (EU in Srednja Azija – Sodelovanje 
za izgradnjo prihodnosti vključujoče rasti, trajnostne povezljivosti in močnejših 
partnerstev)4, ki je potekalo 23. novembra 2018 v Bruslju,

 ob upoštevanju nadaljnje razvojne pomoči EU Uzbekistanu v višini 168 milijonov EUR 
v obdobju 2014–2020, finančne pomoči Evropske investicijske banke (EIB) in 
Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) ter drugih ukrepov EU v podporo miru, 
varnosti in omejevanju jedrskih odpadkov v tej državi, 

 ob upoštevanju izjave s konference o Afganistanu z naslovom Peace process, security 
cooperation and regional connectivity (Mirovni proces, sodelovanje na področju 
varnosti in regionalna povezljivost), ki je potekala 26. in 27. marca 2018 v Taškentu in 
jo je organiziral Uzbekistan, sopredsedoval pa ji je Afganistan,

 ob upoštevanju strategije ukrepov na petih prednostnih področjih za razvoj Uzbekistana 
(razvojna strategija) za obdobje 2017–2021,

– ob upoštevanju člena 113 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0000/2018),

A. ker sta EU in Uzbekistan 23. novembra 2018 začela pogajanja o celovitem sporazumu o 
okrepljenem partnerstvu in sodelovanju, ki bi nadomestil veljavni sporazum o 

                                               
1 UL C 274, 27.7.2016, str. 25.
2 UL C 168 E, 14.6.2013, str. 91.
3 UL C 58, 15.2.2018, str. 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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partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom, z namenom doseganja boljšega in 
globljega sodelovanja na področjih vzajemnega interesa ter na podlagi skupnih vrednot 
demokracije, pravne države in dobrega upravljanja, da bi okrepili mednarodno varnost 
ter učinkovito obravnavali svetovne izzive, kot so terorizem, podnebne spremembe in 
organizirani kriminal;

B. ker je za začetek veljavnosti sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju 
potrebno soglasje Parlamenta;

1. priporoči Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko:

Odnosi med EU in Uzbekistanom

a) naj toplo pozdravijo ukrepe, ki jih je sprejel Uzbekistan, da bi dosegel bolj odprto 
družbo, in dejansko sodelovanje v okviru političnega dialoga med EU in Uzbekistanom, 
na podlagi česar so se začela pogajanja o celovitem sporazumu o okrepljenem 
partnerstvu in sodelovanju;

b) naj zagotavljajo znatno podporo trajnostnim reformam na podlagi sedanjih in prihodnjih 
sporazumov, ki bodo zagotovile oprijemljive rezultate ter obravnavale politična, 
družbena in gospodarska vprašanja, da bi zlasti izboljšali upravljanje, omogočili 
resnično raznoliko in neodvisno civilno družbo, krepili spoštovanje človekovih pravic in 
odpravili ovire za podjetništvo;

c) naj priznajo tekoče reforme za izboljšanje poslovnega okolja, sodnega sistema in 
varnostnih služb, pogojev dela ter upravne odgovornosti in učinkovitosti; naj poudarijo, 
da morajo celovit načrt reform Uzbekistana, tj. razvojno strategijo za obdobje 2017–
2021, podpirati ukrepi, ki spodbujajo zunanjo trgovino in izboljšujejo poslovno okolje;

d) naj spodbujajo nastanek strpne in demokratične družbe z verodostojno vlado s 
podpiranjem postopne liberalizacije in socialno-ekonomskega napredka v korist 
ljudstva;

e) naj pozdravijo izpust političnih zapornikov in organe spodbudijo k razrešitvi primerov 
zapornikov vesti;

f) naj pozdravijo napredek pri izkoreninjanju dela otrok in odpravljanju prisilnega dela ter 
nedavne obiske Uzbekistana s strani posebnih poročevalcev ZN in ponovno odprtje 
države mednarodnim nevladnim organizacijam na tem področju;

g) naj spodbujajo organe, naj izkoristijo razmeroma visoko stopnjo izobraženosti mladih, 
da bi zmanjšali brezposelnost v državi ter okrepili mala in srednja podjetja;

h) naj še naprej organizirajo letne dialoge o človekovih pravicah in vprašanja človekovih 
pravic vključujejo v vsa srečanja; naj spodbujajo skladnost z mednarodnimi instrumenti 
za človekove pravice;

i) naj spodbujajo organe k izboljšanju lokalnega sistema zdravstvenega varstva, saj so se 
razmere, odkar je država postala neodvisna, znatno poslabšale;
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j) naj pozdravijo novo zunanjo politiko Uzbekistana, s katero je bilo doseženo izboljšanje 
na področju sodelovanja s sosednjimi državami in mednarodnimi partnerji, zlasti pri 
spodbujanju stabilnosti in varnosti v regiji, upravljanju meja in voda, določitvi meja in 
energetiki; naj podpirajo pozitivno sodelovanje Uzbekistana v mirovnem procesu v 
Afganistanu;

k) naj upoštevajo pomembno vlogo Uzbekistana pri prihodnjem pregledu strategije EU za 
Srednjo Azijo z uporabo načela diferenciacije;

l) naj priznavajo upravičene varnostne pomisleke Uzbekistana in povečajo sodelovanje v 
podporo kriznemu upravljanju, preprečevanju konfliktov, integriranemu upravljanju 
meja in prizadevanjem, da bi odpravili nasilno radikalizacijo, terorizem, organizirani 
kriminal in nezakonito trgovino z mamili, ob spoštovanju pravne države, vključno s 
človekovimi pravicami;

m) naj zagotovijo učinkovito sodelovanje v boju proti korupciji, pranju denarja in davčnim 
utajam;

n) naj pogojujejo zagotavljanje pomoči Uzbekistanu iz instrumentov EU za zunanje
financiranje ter posojil EIB in EBRD z nadaljnjim izvajanjem reform;

o) naj podpirajo izvajanje ključnih mednarodnih konvencij, potrebnih za status GSP+;

p) naj podpirajo prizadevanja Uzbekistana za vključitev v postopek pridružitve Svetovni 
trgovinski organizaciji (STO), da bi državo bolje vključili v svetovno gospodarstvo in 
izboljšali njeno poslovno okolje ter tako pritegnili več neposrednih tujih naložb;

q) naj upoštevajo razvoj odnosov v okviru izvajanja kitajske pobude En pas, ena pot;

Nov celovit sporazum 

r) naj izkoristijo pogajanja ter prihodnjo ratifikacijo in izvajanje sporazuma o okrepljenem 
partnerstvu in sodelovanju za podporo trajnostnemu prehodu Uzbekistana na 
odgovornejšo in bolj demokratično ureditev;

s) naj izpogajajo sodoben, vseobsegajoč in ambiciozen sporazum med EU in 
Uzbekistanom, ki bo nadomestil sporazum o partnerstvu in sodelovanju iz leta 1999, s 
čimer se bodo izboljšali politično sodelovanje, trgovinski in naložbeni odnosi ter 
sodelovanje na področju trajnostnega razvoja, povezljivosti, človekovih pravic in 
upravljanja in se bo prispevalo k trajnostnemu prehodu Uzbekistana;

t) naj se znova zavežejo k napredku na področju demokratičnih standardov, načel dobrega 
upravljanja in pravne države ter k spoštovanju človekovih pravic;

u) naj podpirajo okrepljena prizadevanja Uzbekistana za večstransko in mednarodno 
sodelovanje na področju svetovnih in regionalnih izzivov, kot so med drugim 
mednarodna varnost in boj proti nasilnemu ekstremizmu, organizirani kriminal, 
podnebne spremembe in migracije;

v) naj okrepijo določbe, povezane s trgovinskimi in gospodarskimi odnosi, s spodbujanjem 
načel tržnega gospodarstva, vključno s pravno varnostjo, ter neodvisnih in preglednih 
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institucij, da bi zagotovili trajnostne neposredne tuje naložbe in prispevali k 
diverzifikaciji gospodarstva;

w) naj okrepijo vidike medparlamentarnega sodelovanja v okviru pooblaščenega odbora za 
parlamentarno sodelovanje na področjih demokracije, pravne države in človekovih 
pravic, vključno z neposredno odgovornostjo predstavnikov Sveta za sodelovanje in 
odbora za parlamentarno sodelovanje;

x) naj zagotovijo sodelovanje vseh ustreznih akterjev, tudi civilne družbe, med pogajanji in 
izvedbeno fazo sporazuma;

y) naj vključijo pogoje za morebitno prekinitev sodelovanja v primeru kršitve osnovnih 
elementov s strani katere koli pogodbenice, vključno s posvetovanjem s Parlamentom v 
takih primerih; 

z) naj zagotovijo, da bo Parlament tesno vključen v spremljanje izvajanja vseh delov 
sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju, ko bo ta začel veljati, prirejajo 
posvetovanja v zvezi s tem, pri čemer zagotovijo, da bo Evropska služba za zunanje 
delovanje Parlament in civilno družbo ustrezno obveščala o izvajanju sporazuma o 
okrepljenem partnerstvu in sodelovanju, ter se ustrezno odzivajo;

aa) naj ob upoštevanju pravil o zaupnosti zagotovijo posredovanje vseh pogajalskih 
dokumentov Evropskemu parlamentu, da bi zagotovili ustrezen nadzor pogajalskega 
procesa s strani Parlamenta, izpolnjujejo medinstitucionalne obveznosti iz člena 218(10) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in redno obveščajo Parlament;

ab) naj začasno uporabljajo sporazum o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju šele po 
soglasju Parlamenta;

ac) naj izvajajo javno kampanjo ozaveščanja, med katero bodo poudarjeni pričakovani 
pozitivni rezultati sodelovanja v korist državljanov EU in Uzbekistana;

2. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to priporočilo Svetu, Komisiji ter 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter predsedniku, vladi in parlamentu Republike Uzbekistan.
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