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PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju 

med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi 

strani 

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08919/16), 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in 

sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter 

Mongolijo na drugi strani (07902/1/2011), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 207 in 209 

ter točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(C8-0218/2016), 

– ob upoštevanju podpisa Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju (v 

nadaljnjem besedilu tudi: sporazum o partnerstvu in sodelovanju (SPS)) 30. aprila 2013 

v Ulan Batorju v prisotnosti visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko in podpredsednice Komisije (VP/PP) Catherine Ashton, 

– ob upoštevanju sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Evropsko 

gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Mongolijo, ki je začel veljati 

1. marca 1993, 

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 15. novembra 2005 o predlogu 

Sklepa Sveta o spremembi Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in 

razvoj (EBRD), ki omogoča banki financiranje dejavnosti v Mongoliji1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o izvajanju in pregledu strategije 

EU za Srednjo Azijo2, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 16. decembra 20153 in 14. marca 20134 o odnosih 

med EU in Kitajsko ter zlasti uvodne izjave Y druge resolucije, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. junija 2015 o stanju odnosov med EU in 

Rusijo5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2012 k stališču Parlamenta o 

zasedanju Sveta ZN za človekove pravice6 in zlasti točke 30 te resolucije, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2013 o priporočilih pregledne 

                                                 
1 UL C 227 E, 21.9.2006, str. 39. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0121. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0458. 
4 UL C 36, 29.1.2016, str. 126. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0225 . 
6 UL C 249 E, 30.8.2013, str. 41. 
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konference o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja glede vzpostavitve območja brez 

orožja za množično uničevanje na Bližnjem vzhodu in zlasti uvodne izjave F te 

resolucije1, 

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2016 o jedrski varnosti in neširjenju 

jedrskega orožja2, 

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ... o ...3, 

– ob upoštevanju vključitve Mongolije v posebni spodbujevalni režim za trajnostni razvoj 

in dobro upravljanje splošne sheme preferencialov (GSP+), 

– ob upoštevanju dolgoletnih odnosov med delegacijami Evropskega parlamenta in 

mongolskim parlamentom (Veliki Hural) ter zlasti skupne izjave z 

10. medparlamentarne seje, ki je 17. februarja 2015 potekala v Ulan Batorju, 

– ob upoštevanju predsedovanja Mongolije 11. azijsko-evropskemu vrhu (ASEM), ki ga 

je v Ulan Batorju gostila 15. in 16. julija 2016, ter 9. srečanju azijsko-evropskega 

partnerstva (ASEP), ki ga je v Ulan Batorju gostila 21. in 22. aprila 2016, ter zadevnih 

deklaracij, sprejetih na obeh srečanjih, 

– ob upoštevanju dejavne vloge Mongolije v parlamentarni skupščini OVSE, saj je med 

drugim od 15. do 18. septembra 2015 v Ulan Batorju gostila njeno jesensko sejo, 

– ob upoštevanju izvolitve Mongolije v Svet za človekove pravice Združenih narodov za 

obdobje 2016–2018 in njene izražene želje, da bi leta 2022 postala članica Varnostnega 

sveta Združenih narodov, 

– ob upoštevanju mongolskega predsedovanja Skupnosti demokracij v letih 2012–2013 in 

koaliciji za svobodo na spletu (Freedom Online) leta 2015, 

– ob upoštevanju predhodnih ugotovitev in sklepov mednarodne misije za opazovanje 

volitev o parlamentarnih volitvah v Mongoliji 29. junija 2016, v katero sta bila 

vključena Urad za demokratične institucije in človekove pravice organizacije OVSE 

(OVSE/ODIHR) in Evropski parlament, 

– ob upoštevanju nagovora predsednika Mongolije Cahiagina Elbegdorža na plenarnem 

zasedanju Evropskega parlamenta 9. junija 2015, 

– ob upoštevanju različnih obojestranskih srečanj in obiskov na visoki ravni, vključno z 

obiskom predsednika Evropske komisije Joséja Barrosa v Mongoliji novembra 2013, 

– ob upoštevanju zunanje politike sosednje tretje države, ki vključuje odnose z EU, ZDA, 

Japonsko, Republiko Korejo, Indijo, Iranom, državami Srednje Azije in drugimi 

državami, 

                                                 
1 UL C 440, 30.12.2015, str. 97. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0424. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000. 
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– ob upoštevanju strateškega partnerstva Mongolije z Rusijo in Kitajsko, 

– ob upoštevanju statusa opazovalke Mongolije v Šanghajski organizaciji za sodelovanje 

(SCO), 

– ob upoštevanju rednih tristranskih srečanj na visoki ravni Mongolije, Rusije in Kitajske 

ter Mongolije, Japonske in ZDA, 

– ob upoštevanju pobud za povezovanje različnih gospodarskih projektov v regiji, 

vključno s kitajskim projektom gospodarskega pasu svilene ceste, ruskim projektom 

razvoja transevrazijskega pasu in mongolskim projektom prerijska cesta, 

– ob upoštevanju programa individualnega partnerstva in sodelovanja z zvezo NATO, 

dogovorjenega leta 2012, 

– ob upoštevanju deklaracije Mongolije iz septembra 2015, da si bo prizadevala za status 

stalne nevtralnosti, 

– ob upoštevanju izjave Mongolije, da nima jedrskega orožja, ki so jo septembra 2012 

priznali Združeni narodi, 

– ob upoštevanju mongolskega sklada za mednarodno sodelovanje, katerega cilj je 

izmenjava izkušenj z drugimi državami v postopku demokratične preobrazbe, kot so 

Mjanmar/Burma, Kirgizistan in Afganistan, 

– ob upoštevanju prizadevanj za vzpostavitev zaupanja, vključno z ulanbatorskim 

dialogom o varnosti v Severovzhodni Aziji, pri katerem je sodelovala Severna Koreja, 

in azijskim forumom, 

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev Odbora Združenih narodov proti mučenju o drugem 

rednem poročilu o Mongoliji, sprejetem avgusta 2016, 

– ob upoštevanju drugega pododstavka člena 99(1) Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0383/2016), 

A.  ker je Mongolija lahko demokratični vzor drugim demokracijam, ki se pojavljajo v 

regiji, pa tudi bolj avtoritarno usmerjenim režimom; 

 

B. ker so Evropske skupnosti vzpostavila diplomatske odnose z Mongolijo 

1. avgusta 1989; 

 

C. ker so odnosi med EU in Mongolijo prijateljski ter temeljijo na političnih, družbenih, 

gospodarskih, kulturnih in zgodovinskih vezeh; 

D.  ker imata EU in Mongolija veliko konvergentnih stališč glede večine najpomembnejših 

mednarodnih izzivov in ker Mongolija igra konstruktivno vlogo v mednarodnih 

odnosih, zlasti v večstranskih organizacijah; 

E.  ker se EU pri odnosih z Mongolijo osredotoča predvsem na projekte razvojnega 

sodelovanja, ki imajo za cilj državi omogočiti, da svoje sedanje hitre spremembe usmeri 
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v socialno vključujoč in gospodarsko vzdržen razvoj družbe; 

F. ker je Mongolija zainteresirana za nadaljnje razvijanje odnosov z EU in širjenje 

sedanjega sodelovanja onkraj razvojnega sodelovanja; ker sporazum o partnerstvu in 

sodelovanju poudarja rastoč pomen odnosov med EU in Mongolijo na podlagi skupnih 

načel, kot so enakopravnost, vzajemne koristi, demokracija, pravna država in človekove 

pravice, in ker obema stranema formalno odpira možnosti za razvoj sodelovanja na 

novih področjih, ki ne vključujejo zgolj poslovnega sektorja, trgovine, razvoja, 

kmetijstva, okolja, energetike in modernizacije države, temveč tudi izobraževanje, 

kulturo in turizem; 

G.  ker je za razvijanje odnosov EU z Mongolijo še vedno pristojna delegacija EU v 

Pekingu; ker imajo trenutno Bolgarija, Češka republika, Francija, Nemčija, Madžarska 

in Združeno kraljestvo že odprta svoja veleposlaništva v Ulan Batorju; 

Splošne določbe 

1. ceni prijazne in konstruktivne odnose med EU in Mongolijo; 

2.  priznava, da ima Mongolija specifičen geografski položaj, saj leži med Kitajsko, Rusijo 

ter državami srednje in severovzhodne Azije, ki imajo velik potencial za globalno 

gospodarstvo, prav tako priznava pomen te države za stabilnost v regiji, njeno 

uveljavljeno demokratično tradicijo, ki je precejšnja izjema v regiji, in konstruktivno 

vlogo, ki jo igra z zagotavljanjem pomoči pri iskanju miroljubnih rešitev za konflikte in 

spore v regiji ter s spodbujanjem takšnih rešitev, pa tudi s spodbujanjem regionalnega 

gospodarskega povezovanja; 

3. priznava stalni napredek demokratične preobrazbe, ki se je začela v 90. letih 

20. stoletja; potrjuje, da je bil dosežen oprijemljiv napredek pri socialno-ekonomskih 

reformah; kljub temu ugotavlja, da obstajajo izzivi na področju trajnostnega razvoja in 

gospodarstva, financ, dobrega upravljanja, boja proti korupciji, socialne varnosti, 

varstva okolja in politične polarizacije, ki jih povečuje vse težavnejše mednarodno 

okolje; 

Institucionalni okvir in diplomatsko predstavništvo 

4.  pozdravlja poglabljanje in širjenje odnosa med EU in Mongolijo, kot se odraža v 

Okvirnem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki med drugim zajema politični 

dialog in človekove pravice, trgovino in razvojno pomoč, ter sodelovanje na področjih 

kmetijstva in razvoja podeželja, energije, podnebnih sprememb, raziskav in inovacij ter 

izobraževanja in kulture, ki so zelo pomembna za gospodarsko diverzifikacijo in 

reševanje trenutnih gospodarskih težav ter za dolgoročno preobrazbo tradicionalno 

nomadske družbe; 

5.  pozdravlja vzpostavitev skupnega odbora, ki bo na podlagi člena 56 sporazuma o 

partnerstvu in sodelovanju spremljal izvajanje tega sporazuma, in ga poziva, naj redno 

poroča Evropskemu parlamentu in mongolskemu parlamentu; 

 

6.  poziva tri države članice, ki nacionalnih postopkov ratifikacije še niso zaključile, naj to 

hitro storijo, da se omogočita sklenitev in začetek veljavnosti sporazuma o partnerstvu 
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in sodelovanju, ki že močno zamujata; 

 

7.  poudarja, da je treba dodatno okrepiti parlamentarno razsežnost odnosov med EU in 

Mongolijo; obžaluje, da besedilo sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ne vsebuje 

členov, s katerim bi se v okviru tega sporazuma vzpostavil odbor za parlamentarno 

sodelovanje, ki bi zagotavljal demokratični nadzor nad izvajanjem sporazuma in okrepil 

politični dialog med obema parlamentoma; zato spodbuja pogajanja o novem protokolu, 

s katerim bi to pomanjkljivost – v skladu s členom 57 sporazuma o partnerstvu in 

sodelovanju od sodelovanju v prihodnosti – čim prej odpravili, kot sta v skupni izjavi z 

10. medparlamentarne seje že pozvala mongolski parlament in Evropski parlament; 

 

8.  je zaskrbljen, ker diplomatske odnose z Mongolijo trenutno še vedno ureja 

delegacija EU za Kitajsko; zato poziva Svet in podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico, naj urad za zveze EU v Ulan Batorju spremenita v polnopravno 

delegacijo EU, kar bo izredno pomemben ukrep za spodbujanje političnega dialoga in 

sodelovanja na področju človekovih pravic in demokracije, izboljšanje zmogljivost 

izvajanja in nadzora projektov pomoči EU ter spodbujanje trgovino z blagom in 

storitvami, pa tudi za osebne in kulturne izmenjave;  

 

Demokracija, pravna država, dobro upravljanje in človekove pravice 

9.  pozdravlja prizadevanja Mongolije za krepitev demokratičnega napredka in pravne 

države, kar vključuje večstrankarske volitve, bolj neodvisne medije in dinamično 

civilno družbo; s tega vidika pozdravlja sodelovanje Mongolije v Skupnosti demokracij; 

 

10. poudarja, da je spoštovanje svobode medijev in svobode izražanja bistveno za nadaljnjo 

utrditev demokracije, pravne države in človekovih pravic v Mongoliji; spodbuja 

mongolske oblasti, naj obravnavajo vprašanja v zvezi z domnevnim politično 

motiviranim vmešavanjem v delo medijev ter naj ne kaznujejo in omejujejo 

tradicionalnih in spletnih medijev, ki so kritični do vlade; spodbuja mongolski 

parlament, naj izrecno uzakoni takšne temeljne pravice in jih izvaja s strogim 

nadzorom; 

 

11.  je prepričan, da bi lahko imela demokratična preobrazba Mongolije pozitiven učinek 

prelivanja v regiji, v kateri potekajo zapleteni procesi preobrazbe, in da bi lahko 

Mongolija zato konstruktivno prispevala k stabilnosti in skupni blaginji regije; poziva 

EU, naj to upošteva pri načrtovanju programov regionalnega sodelovanja, zlasti za 

države Srednje Azije, pa tudi za širšo regijo; 

 

12.  izreka pohvalo za obče spoštovanje volilnih pravil, ki je bilo dokazano ob nedavnih 

volitvah; poziva mongolske oblasti, naj obravnavajo priporočila OVSE/ODHIR po 

parlamentarnih volitvah 29. junija 2016, tudi kar zadeva stabilizacijo volilne 

zakonodaje, omejitve volilnih kampanj, neodvisnost medijev ter nepristranskost in 

celovitost informacij, ki so na voljo volivcem; 

 

13. izraža željo, da bi na predsedniške volitve, ki naj bi bile sredi leta 2017, napotil 

opazovalno misijo Evropskega parlamenta; 

 

14. spodbuja Mongolijo, naj obravnava nerešene izzive v zvezi s spoštovanjem neodvisnosti 
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sodstva; 

 

15.  pozdravlja nedavno začeta zakonodajna prizadevanja za krepitev pravne podlage za boj 

proti razširjenosti korupcije, ki prinaša veliko in resnično grožnjo, da utegne spodkopati 

socialno kohezijo v državi, pozdravlja pa tudi prizadevanja za reševanje sporov na 

področju človekovih pravic in socialnih sporov; spodbuja Mongolijo, naj sprejme 

obsežne reforme in jih pravočasno izvede; v zvezi s tem opozarja na lastne izkušnje, da 

morajo osebe, obsojene korupcije, dosledno odgovarjati za svoja dejanja; priporoča, naj 

država v boju proti korupciji okrepi svoje sodelovanje z EU, OVSE in ZN; je prepričan, 

da bi pomembno pozitivno vlogo pri teh prizadevanjih lahko odigralo dejavno 

sodelovanje pri izvajanju mednarodnih priporočil za družbeno odgovornost 

gospodarskih družb v mongolskem gospodarskem proizvodnem sektorju ter javnem in 

upravnem življenju; 

 

16. priznava zaveze države in njen pravni okvir na področju boja proti trgovini z ljudmi, a 

ostaja zaskrbljen nad konkretnimi razmerami, in poziva Mongolijo, naj v celoti izvaja 

zakon o preprečevanju trgovine z ljudmi iz leta 2012 ter z njim povezane nacionalne 

načrte; 

 

17. je zadovoljen, da je bil načeloma dosežen dogovor med EU in Mongolijo ter da so v 

teku pripravljalna dela za začetek rednega dialoga med EU in Mongolijo o človekovih 

pravicah v letu 2017; 

 

18. pozdravlja, da je mongolski parlament decembra 2015, po tem, ko je ratificiral drugi 

izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, sprejel 

revidirani kazenski zakonik, ki poleg drugih pomembnih pravnih reform, kot je 

prepoved mučenja, vključuje tudi odpravo smrtne kazni za vse zločine; je seznanjen, da 

je novo izvoljeni parlament preložil izvajanje revidiranega kazenskega zakonika, in 

spodbuja mongolske oblasti, naj to pomembno reformo izvajajo brez dodatnih zamud; 

 

19. je seznanjen z napredkom Mongolije pri izboljšanju njenega pravnega okvira v skladu z 

mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic, institucionalno reformo, 

vključno z neodvisno nacionalno komisijo za človekove pravice, prizadevanji za 

gradnjo zmogljivosti in ozaveščanje o človekovih pravicah ter nadaljnjo zavezo za 

obravnavanje preostalih izzivov v zvezi z ohranjanjem in spodbujanjem splošnih 

standardov človekovih pravic, kot so standardi, izpostavljeni pri drugem splošnem 

rednem pregledu Združenih narodov leta 2015, vključno s preprečevanjem in preiskavo 

vseh domnevnih primerov mučenja, varstvom pravic žensk in otrok ter pravic 

zapornikov; 

 

20. izraža zaskrbljenost zaradi poročil o primerih odvzema prostosti brez pravnega naloga 

ter mučenja in nekaznovanja v mongolskih zaporih; se pridružuje pozivu Sveta 

Združenih narodov za človekove pravice (UNHRC), naj se sprejmejo učinkoviti ukrepi, 

s katerimi se bodo vsem pridržanim osebam v praksi zagotovila vsa temeljna pravna 

jamstva v skladu z mednarodnimi standardi; poziva Mongolijo k nadaljnjemu ukrepanju 

na podlagi njene zaveze o vzpostavitvi neodvisnega mehanizma za hitro in učinkovito 

preiskovanje domnevnih primerov mučenja in slabega ravnanja; 

 

21. pozitivno ocenjuje projekt za podporo pravic LGBTI v Mongoliji, ki ga podpira EU; je 
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vseeno zaskrbljen zaradi stalne diskriminacije in nadlegovanja skupnosti LGBTI; 

 

22.  priporoča Mongoliji, naj v skladu z že ratificirano Konvencijo o otrokovih pravicah 

zakonsko prepove telesno kaznovanje, in sicer ne le v izobraževalnih ustanovah, ampak 

v celoti, ter naj s posebnimi in ciljnimi ukrepi obravnava nespremenjene stopnje nasilja 

proti otrokom, ekonomskega izkoriščanja otrok in dogodkov, ki povzročijo smrt ali 

hude poškodbe in vključujejo otroke; poziva vse ustrezne institucije EU, naj pomagajo 

pri tem vprašanju; 

 

23.  priporoča krepitev razmer na področju zdravja in varnosti z izvajanjem konvencije 

Mednarodne organizacije dela št. C176 in drugih konvencij te organizacije s področja 

varnosti in zdravja, ki jih Mongolija še ni ratificirala; 

 

24. podpira stalna in iskrena prizadevanja Mongolije za postopno odpravo vseh oblik dela 

otrok in za varstvo otrokovih pravic; 

 

25.  pozdravlja mongolski pravni okvir za uresničevanje enakopravnosti žensk in moških, ki 

je bil sprejet leta 2011, in postopno odpravljanje diskriminacije žensk; 

 

Trajnostni razvoj 

26. pozdravlja občuten napredek Mongolije od 90. let 20. stoletja pri gospodarskem razvoju 

in zmanjšanju revščine, kar je skladno z razvojnimi cilji tisočletja; podpira Mongolijo 

pri njenem prizadevanju, da bi dosegla cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov v 

skladu z načeloma učinkovitosti pomoči in preglednosti; 

27.  priznava, da bo poglobljeno regionalno gospodarsko povezovanje ustvarilo priložnosti 

za Mongolijo v smislu obetavnejše prihodnosti in gospodarskega uspeha, je seznanjen z 

dejstvom, da Mongolija obenem išče gospodarske zaveznike in partnerje, ki bi ji 

omogočali celovito izkoriščanje njenega potenciala za sodelovanje ob hkratnem 

spoštovanju njenih legitimnih nacionalnih političnih in gospodarskih interesov, 

dolgoletne zavezanosti večsmerni demokraciji, tradicionalne identitete in načina 

življenja oziroma demokratičnih temeljev mongolske družbe; 

28. je vseeno zaskrbljen, ker se na nekaterih območjih revščina zakoreninja in ker 

gospodarski razcvet, o katerem je bilo slišati v obdobju 2010–2012, ni dovolj prispeval 

k zmanjšanju revščine v državi; 

29. spodbuja Mongolijo pri njenih prizadevanjih za dosego trajne gospodarske rasti; izraža 

zaskrbljenost zaradi velike upočasnitve rasti BDP, ki je bila leta 2011 na rekordni ravni 

(17,3 %), leta 2015 je znašala le še 2,3 %, po napovedih pa naj bi leta 2016 znašala 

1,3 %; je zaskrbljen, ker bi lahko proračunski primanjkljaj, ki se je povečal na 20 % 

BDP, negativno vplival na zmanjšanje revščine ter na socialno vključevanje in kohezijo 

sistema socialnega varstva; 

 

30. pozdravlja, da se je razvojna pomoč EU državi v obdobju 2014–2020 več kot podvojila 

in trenutno znaša 65 milijonov EUR v primerjavi s 30 milijoni EUR v obdobju 2007–

2013, osredotoča pa se na boljše ekonomsko upravljanje in poklicno usposabljanje za 

boljše zaposlitvene možnosti; spodbuja sodelovanje Mongolije v regionalnih programih, 
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ki jih financira EU; upošteva razmeroma dobro izvajanje projektov in programov EU, ki 

pomagajo pri razvoju in modernizaciji Mongolije; 

 

31. poudarja pomen stalnih upravnih reform, ki bodo osredotočene predvsem na 

vzpostavitev visoko strokovne uprave na državni in lokalni ravni; spodbuja institucije 

EU, naj pomagajo Mongoliji razvijati potrebne vire in strokovno znanje, da bi državo 

bolje opremili za spopadanje z izzivi zapletenih procesov gospodarske in socialne 

preobrazbe ter da bi povečali absorpcijsko sposobnost države za sredstva EU; 

32. poziva, naj se zagotovi več možnosti za izmenjave študentov in akademikov v okviru 

programov Erasmus+ in Marie Skłodowska-Curie in naj se razširijo medčloveški stiki 

med Mongolijo in EU, tudi za umetnike; poziva EU, naj v svoja področja sodelovanja z 

Mongolijo vključi raziskave in inovacije; 

33. pozdravlja, da je Mongolija 21. septembra 2016 pravočasno deponirala listino o 

ratifikaciji Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah; je zaskrbljen, ker so se 

zaradi kombinacije vplivov podnebnih sprememb, občutnega povečanja živinoreje, 

izrednega porasta selitev prebivalstva s podeželja v glavno mesto ter množične uporabe 

in hitrega izkoriščanja naravnih virov, kot sta voda in prst, za zakonito in nezakonito 

izkopavanje bakra, premoga in drugih surovin izrazito poslabšale okoljske razmere v 

Mongoliji, povečalo se je tveganje sporov zaradi vode s sosednjimi državami in vedno 

pogosteje prihaja do podnebnega pojava „dzud“, za katerega je značilno izmenjavanje 

dolgotrajnih suš in hudih zim ter ima za posledico množično umiranje živine in 

prostoživečih živali ter izgubljanje biotske raznovrstnosti nasploh; poziva mongolsko 

vlado, naj poveča prizadevanja za diverzifikacijo svojega gospodarstva, EU pa poziva, 

naj pri tem procesu pomaga z namenskimi dejavnostmi ter preventivnimi in drugimi 

ukrepi, na primer s tesnejšim usklajevanjem okoljskih politik med obema stranema; 

poziva mongolske oblasti in parlament ter vse države članice EU, naj sodelujejo pri 

znatni krepitvi mednarodne podnebne ureditve v okviru prizadevanj konference COP 22 

v Marakešu ter prispevajo k tej krepitvi; 

 

34.  pozdravlja, da je Mongolija ratificirala vse konvencije v zvezi s splošno shemo 

preferencialov (GSP+), ki zadevajo varstvo okolja in podnebne spremembe, ter da ravna 

skladno z njimi; vseeno Mongolijo poziva, naj izpolnjuje svoje obveznosti poročanja v 

skladu s konvencijami ZN o varstvu okolja in podnebnih spremembah (CITES ter 

baselska in stockholmska konvencija) ter naj izvršuje nacionalni okoljski pravni okvir; 

35.  poudarja, da je ekstraktivna industrija v Mongoliji leta 2014 predstavljala 17 % BDP in 

89 % celotnega izvoza države; v zvezi s tem pozdravlja dejavno sodelovanje Mongolije 

v pobudi za preglednost v ekstraktivni industriji (EITI), katere cilj je doseči večjo 

odgovornost in preglednost tega sektorja; 

36.  poudarja, da je rudnik bakra in zlata Oju Tolgoj največji rudarski projekt, ki naj bi od 

leta 2020 predstavljati tretjino mongolskega BDP, in da je rudnik Tavan Tolgoj največji 

neizkoriščeni rudnik premoga na svetu; pozdravlja javne razprave, ki so potekale o 

vplivu rudarstva na okolje, in javno udeležbo pri gospodarjenju z viri na lokalni ravni; 

37.  spodbuja Mongolijo, naj v korist svojih državljanov razvije izkoriščanje svojih naravnih 

virov, zlasti redkih mineralov, saj imajo čedalje večjo vrednost v digitalni industriji; 
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poudarja podporno vlogo, ki bi jo lahko imela EU z zagotavljanjem tehnološke in 

finančne pomoči za tako neodvisno pridobivanje mineralov; 

38.  meni, da bi lahko z vlaganjem v prihodnje tehnologije in digitalizacijo pripomogli k 

premostitvi razvojne vrzeli med različnimi regijami v Mongoliji in k diverzifikaciji 

gospodarstva; spodbuja EU in države članice, naj povečajo sodelovanje na področju 

digitalizacije in novih tehnologij; 

39.  priznava velike izzive v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami; 

priporoča, naj EU pomaga pri krepitvi javnih ustanov in povečanju virov za 

obravnavanje teh vprašanj; 

Trgovinski in gospodarski odnosi 

40. ugotavlja, da je EU postala tretja največja trgovinska partnerica Mongolije ter da 

mongolsko blago v skladu s trenutno splošno shemo preferencialov na trg EU že 

praktično vstopa brez carin; 

41. pozdravlja vključitev Mongolije v splošno shemo preferencialov (GSP+); 

42. je seznanjen, da so bile evropske naložbe v Mongolijo doslej omejene zaradi 

negotovega poslovnega okolja in pomanjkanja informacij; 

43.  poziva EU in Mongolijo, naj okrepita svoje trgovinske in naložbene odnose v skladu s 

pravnimi določbami sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter jih med drugim 

spodbujata z obveščanjem in ozaveščanjem; poudarja, da bi morala biti taka okrepitev 

skladna z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij o standardih dela, dobrem 

upravljanju, človekovih pravicah in okoljskih standardih, ter jih v celoti spoštovati; 

44. zato poziva k nadaljnjemu razvoju dejavnosti Evropske investicijske banke (EIB) in 

Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) v Mongoliji; 

45. poudarja pomembnost stabilnega poslovnega in pravnega okolja za povečanje naložb 

iz EU; 

46.  je seznanjen z zmanjšanjem neposrednih tujih naložb, povezanih z rudarskim sektorjem, 

ki prevladuje v gospodarstvu in je še vedno ključni sporni dejavnik; 

47.  poziva Mongolijo, naj s tujimi naložbami in preglednejšim pravnim okoljem 

diverzificira svoje gospodarstvo, da bo lahko preprečila odvisnost od nestanovitnih 

trgov z minerali; zato pozdravlja novo zakonodajo o neposrednih tujih naložbah; 

48. spodbuja dodatno vključevanje Mongolije v globalno in regionalno gospodarstvo s 

povezovanjem v pobudah Prerijska cesta, Svilena cesta oziroma „en pas, ena pot“ ter 

Transevrazijski pas, kar je skladno s strateškimi interesi in prioritetami države; 

poziva EU, naj premisli o sodelovanju v infrastrukturnih in naložbenih programih, tudi 

v rudarskem sektorju, v tej regiji; 

Regionalni in globalni izzivi ter sodelovanje 

49.  priznava osrednjo vlogo, ki jo lahko ima Mongolija med velikimi in zelo dinamičnimi 
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gospodarstvi Kitajske, Rusije, Južne Koreje in Japonske ter državami Srednje Azije in 

hkrati kot posrednica med Evropo in vzhodnoazijsko regijo; 

50. poudarja mongolski koncept zunanje politike sosednje tretje države, ki vključuje odnose 

z EU, uravnotežene s konstruktivnimi in trdnimi odnosi z njenima vplivnima 

strateškima partnericama in neposrednima sosednjima državama, tj. Rusijo in Kitajsko; 

51.  upošteva prijazne in tudi gospodarsko konkurenčne odnose Mongolije z drugimi 

državami v regiji; 

52. ugotavlja, da Mongolija resno ocenjuje učinek potencialnega članstva v Evrazijski 

gospodarski uniji; je zaskrbljen, da bi lahko takšna poteza zavirala politične in 

trgovinske odnose z EU; 

53.  čestita Mongoliji za uspešno predsedovanje azijsko-evropskemu vrhu in srečanju 

azijsko-evropskega partnerstva leta 2016 v Ulan Batorju ter za utrditev parlamentarne 

razsežnosti in krepitev partnerstva med regijama, ki temelji na splošno priznanih načelih 

enakosti, vzajemnega spoštovanja ter spodbujanja in varstva človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin; pozdravlja predlog Mongolije za vzpostavitev središča azijsko-

evropskega vrha, vključno z virtualno/spletno zmogljivostjo; 

54.  pozdravlja dejstvo, da je Mongolija svoje ozemlje razglasila za območje brez jedrskega 

orožja, kar so uradno priznali tudi Združeni narodi; zlasti pozdravlja konstruktivno in 

dejavno vlogo, ki jo ima v večstranskih forumih pri spodbujanju sodelovanja na 

področju svetovne jedrske razorožitve, in njen podpis t. i. humanitarne zaveze1; 

55. pozdravlja obojestransko predanost spodbujanju mednarodnega miru in varnosti ter zato 

pozdravlja dejavno vlogo Mongolije v mednarodnih večstranskih mehanizmih, kot so 

ZN in OVSE, in njen prispevek k pobudam v podporo miru in stabilnosti v 

Severovzhodni Aziji in širši regiji, kot je ulanbatorski dialog o varnosti v 

Severovzhodni Aziji; 

56.  je seznanjen s prispevkom Mongolije k ohranjanju miru po svetu v okviru Združenih 

narodov in njenim zagotavljanjem zmogljivosti za usposabljanje za take misije, ob 

hkratnih vse večjih prizadevanjih za povečanje političnih in diplomatskih priložnosti in 

odgovornosti Združenih narodov za preprečevanje in reševanje sporov; 

57.  pozdravlja veliko usklajenost Mongolije z EU glede njenih stališč pri pogajanjih in 

glasovanju v Združenih narodih in drugih večstranskih forumih; v zvezi s tem poudarja 

pomen člena 8 sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki zadeva mednarodno 

sodelovanje; 

58.  priznava vlogo Mongolije kot nove članice Sveta Združenih narodov za človekove 

pravice (UNHRC) v obdobju 2016–2018 pri spodbujanju spoštovanja človekovih pravic 

ter poziva k tesnemu sodelovanju EU z Mongolijo pri pripravi in izvajanju dela 

UNHRC; 

                                                 
1 http://www.icanw.org/pledge/ 
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59.  pozdravlja, da je Mongolija ratificirala Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča 

(MKS), in jo spodbuja, naj ratificira spremembe iz Kampale, s katerimi sta bila 

pravočasno zagotovljena opredelitev in postopek za pristojnost sodišča za kaznivo 

dejanje agresije; 

60.  pozitivno ocenjuje prizadevanja Mongolije za spodbujanje demokracije, pravne države 

in človekovih pravic v državah v bližini njenega sosedstva, s čimer jih spodbuja k 

demokratičnim spremembam; poziva EU, naj vključi Mongolijo in si prizadeva za ad 

hoc sinergije v regionalnih programih v Srednji Aziji, ki se osredotočajo na tak razvoj; 

61.  izraža pohvalo Mongoliji za njeno vlogo pri povezovanju akademikov iz Severne in 

Južne Koreje, Kitajske in Rusije ter za gostitev združitev družin, ki so bile ločene z 

razdelitvijo Korejskega polotoka; 

62.  podpira izraženo prizadevanje Mongolije, da bi leta 2022 postala članica Varnostnega 

sveta Združenih narodov; 

63. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki 

predstavnici in podpredsednici Komisije, vladam in parlamentom držav članic ter vladi 

in parlamentu Mongolije. 
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