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 DA 

FORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at tekstilbranchen, og navnlig bomuldsproduktionen, er det vigtigste 

handelsområde mellem EU og Usbekistan; understreger i denne forbindelse, at EU bør 

udnytte udvidelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen fuldt ud til at sikre, at de 

usbekiske myndigheder er engageret i en overgangsproces efter præsidentens pludselige 

død, som fører til bedre regeringsførelse, en styrkelse af retsstatsprincippet, demokratiske 

reformer og en væsentlig forbedring af menneskerettighedssituationen; 

2. glæder sig over de betydelige fremskridt, der er opnået siden 2013, hvad angår 

spørgsmålet om børnearbejde i Usbekistan, herunder vedtagelsen af love, der forbyder 

brugen af børnearbejde; tilskynder myndighederne til at engagere sig yderligere i en 

landsdækkende bevidstgørelseskampagne med henblik på at udrydde børnearbejde 

fuldstændigt; påpeger den rolle, som EU's diplomatiske indsats og navnlig Parlamentets 

beslutning fra 2011 – der stillede aftalen i bero og førte til, at Den Internationale 

Arbejdsorganisations (ILO) og Verdensbanken (WB) involverede sig aktivt – har spillet i 

denne proces; 

3. erkender, at der er behov for yderligere dialog med Usbekistans regering med henblik på 

at opnå en vedvarende reduktion af tvangsarbejde; mener, at selv om der overordnet set er 

gjort fremskridt med reduktionen af tvangsarbejde, har tendensen været ujævn; 

understreger, at skønt antallet af personer, der direkte tvinges til at plukke bomuld, afgjort 

er faldet i årenes løb, siden ILO begyndte at overvåge dette, synes mere indirekte og 

subtile former for ufrivilligt arbejde stadig at være udbredt; 

4. understreger, at EU fortsat vil overvåge, hvilke skridt de usbekiske myndigheder tager; 

forbeholder sig ret til at anmode Kommissionen og Rådet om at aktivere artikel 2 og 95 i 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen med henblik på at træffe alle nødvendige generelle og 

særlige foranstaltninger, hvis problemet med børnearbejde opstår igen, og hvis andre 

former for tvangsarbejde ikke udryddes; 

5. er bekymret over rapporter fra uafhængige observatører om statsledet mobilisering af 

borgere, herunder offentligt ansattes og studerendes tvangsarbejde i forbindelse med 

høstforberedelsesarbejdet i 2016; 

6. glæder sig over, at den usbekiske regering har givet ILO tilladelse til at overvåge 

bomuldshøsten, og dens beslutning om at indgå i et bredt samarbejde med ILO gennem et 

landeprogram om ordentligt arbejde; ser frem til at modtage ILO's rapport om 

bomuldshøsten i Usbekistan i 2016; mener endvidere, at observation af denne 

overgangsperiode også vil sætte Parlamentet i stand til at danne sig et overordnet billede 

af overgangsprocessen i Usbekistan; 

7. opfordrer Usbekistans næste præsident til at bringe et nyt menneskerettighedsparadigme 

på banen ved straks at sætte en stopper for den fortsatte brug af tvangsarbejde og 

børnearbejde i forbindelse med bomuldshøsten; 

8. er af den opfattelse, at kun konkrete beviser på væsentlige og målbare fremskridt mod en 
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fuldstændig udryddelse af børnearbejde samt nogle beviser på fremskridt mod 

udryddelsen af alle andre former for tvangsarbejde, verificeret af ILO, vil gøre det muligt 

for Parlamentet at give sin godkendelse i overensstemmelse med EU's fælles 

handelspolitiske mål, som skal respektere EU's værdier; mener, at en sådan godkendelse 

ville udgøre et positivt tegn på opmuntring til den usbekiske regering med hensyn til at 

fortsætte dens bestræbelser på at udrydde børnearbejde og alle andre former for 

tvangsarbejde fuldstændigt og yderligere styrke samarbejdet med EU; 

9. understreger, at den bistand, EU har leveret i de forgangne år, med fokus på retsstaten og 

domstolene og med sigte på at foranledige reformer og strømline arbejdet i det usbekiske 

parlament, skal udmønte sig i håndgribelige resultater; 

10. tilskynder de usbekiske myndigheder til at optrappe deres bestræbelser på at fremme 

moderniseringen og diversificeringen af landets landbrugssektor med fortsat støtte fra EU, 

Verdensbanken og andre internationale donorer; 

11. mener, at EU's bistand til Usbekistan også bør tage sigte på at afvænne landet fra 

bomuldsmonokulturen og på at mindske dets afhængighed af eksporten gennem en 

diversificering af økonomien, hvilket gradvist kan lette den katastrofale situation på 

miljøområdet, navnlig med hensyn til det, der er tilbage af Aralsøen og dens bifloder. 

12. fremhæver, at Rådet i 2009 og 2010 ophævede EU's sanktioner "for at tilskynde de 

usbekiske myndigheder til at tage yderligere konkrete skridt til at styrke retsstaten og 

forbedre menneskerettighedssituationen i landet", og endvidere udtalte, at det "nøje og 

konstant vil overvåge menneskerettighedssituationen i Usbekistan", og at "dybden og 

kvaliteten af dialogen og samarbejdet vil afhænge af Usbekistans reformer"; 

13. opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), EU-Udenrigstjenesten og 

medlemsstaterne til at udnytte overgangsprocessen som en mulighed for at presse på for at 

opnå konkrete, målbare forbedringer på menneskerettighedsområdet i løbet af de 

kommende måneder; understreger, at konkrete forbedringer bør omfatte de betingelser, 

der blev fastsat af EU's udenrigsministre i 2010; 

14. glæder sig over, at landsorganisationen af fagforbund i Usbekistan tilsluttede sig Den 

Internationale Faglige Sammenslutning (IFS) som associeret medlem i oktober 2015; 

fremhæver den rolle, som usbekiske fagforeninger spiller med hensyn til at sikre 

ordentlige arbejdsvilkår og beskytte arbejdstagernes rettigheder; opfordrer den usbekiske 

regering til at samarbejde fuldt ud med fagforeningerne i den retning; tilskynder 

Usbekistans fagforeninger til at øge deres rolle i bestræbelserne på at få udryddet 

tvangsarbejde fuldstændigt; 

15. opfordrer indtrængende de usbekiske myndigheder til fuldt ud at overholde deres 

internationale forpligtelser med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne; glæder 

sig over deres meddelelse om et forslag om amnesti i anledning af 24-året for Usbekistans 

forfatning; opfordrer indtrængende de usbekiske myndigheder til at lade denne gestus 

indbefatte løsladelse af alle personer, der sidder fængslet på grundlag af politisk 

motiverede anklager, en forbedring af behandlingen af dem i forbindelse med 

varetægtsfængsling og en afslutning på rækken af overgreb, anholdelser og domfældelser; 

tilskynder den usbekiske regering til at øge sit engagement med internationale 
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institutioner, bl.a. gennem de 11 særlige procedurer, der er oprettet af FN's 

Menneskerettighedsråd (UNHRC)1; 

16. forventer, at EU-Udenrigstjenesten håndfast adresserer alle de vigtigste sager om 

menneskerettighedskrænkelser under den 10. runde af menneskerettighedsdialogen 

mellem EU og Usbekistan, som efter planen skal finde sted i november 2016, og gør disse 

møder mere resultatorienterede. 

 

  

                                                 
1 De 11 særlige procedurer er beskrevet her: 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZ

B. For et generelt resumé af UNHRC's særlige procedurer se: 

http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
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