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 ET 

ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et tekstiilisektor, eelkõige puuvilla tootmine, on peamine ELi 

ja Usbekistani vaheline kaubandusvaldkond; rõhutab sellega seoses, et EL peaks täielikult 

ära kasutama partnerlus- ja koostöölepingu pikendamist, tagamaks, et Usbekistani võimud 

tegelevad presidendi ootamatu surma järel üleminekuprotsessiga, mille tulemuseks on 

parem valitsemine, õigusriigi põhimõtete tugevdamine, demokraatlikud reformid ja 

inimõiguste olukorra oluline paranemine; 

2. väljendab heameelt Usbekistanis alates 2013. aastast lapstööjõu küsimuses saavutatud 

märkimisväärse edu ning muu hulgas lapstööjõu kasutamist keelustavate seaduste 

vastuvõtmise üle; ergutab ametivõime süvendama üleriigilist teadlikkuse tõstmise 

kampaaniat lapstööjõu kasutamise täielikuks kaotamiseks; juhib sellega seoses tähelepanu 

ELi diplomaatiliste pingutuste ja eelkõige Euroopa Parlamendi 2011. aasta resolutsiooni 

tähtsusele, millega jäeti leping ootele ning mis viis Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

(ILO) ja Maailmapanga aktiivse sekkumiseni; 

3. tunnistab, et Usbekistani valitsusel tuleb rohkem ära teha sunniviisilise töö jätkuvaks 

piiramiseks; on seisukohal, et kuigi sunniviisilise töö piiramisel on üldiselt tehtud 

edusamme, on see suundumus olnud ebaühtlane; rõhutab, et ehkki nende inimeste arv, 

keda on otseselt sunnitud puuvilla korjama, on pärast ILO järelevalve algust kahtlemata 

vähenenud, tundub endiselt esinevat laialdaselt mittevabatahtliku töö kaudsemaid ja 

varjatumaid vorme; 

4. rõhutab, et EL jälgib jätkuvalt Usbekistani ametivõimude tegevust; jätab endale õiguse 

paluda komisjonil ja nõukogul aktiveerida partnerlus- ja koostöölepingu artiklid 2 ja 95, et 

võtta kõik vajalikud üldised ja erimeetmed, kui lapstööjõu probleem peaks uuesti kerkima 

ja muud sunniviisilise töö vormid säilima; 

5. on mures sõltumatute jälgijate teadete pärast 2016. aasta koristuseelsetel töödel toimunud 

kodanike riikliku mobiliseerimise kohta, mis hõlmas ka avaliku sektori töötajate ja 

üliõpilaste sunniviisilist tööd; 

6. väljendab heameelt Usbekistani valitsuse otsuse üle anda ILO-le luba jälgida 

puuvillakoristust ning teha ILO-ga laialdast koostööd inimväärset tööd käsitleva 

riigipõhise programmi alusel; ootab huviga ILO aruannet 2016. aasta puuvillakoristuse 

kohta Usbekistanis; on lisaks seisukohal, et praeguse võimuvahetuse perioodi jälgimine 

võiks Euroopa Parlamendile anda üldpildi Usbekistani üleminekuprotsessist; 

7. palub järgmisel Usbekistani presidendil luua uus inimõiguste paradigma, kaotades 

viivitamata ikka veel jätkuva sunniviisilise töö ja lapstööjõu kasutamise puuvillakoristuse 

hooajal; 

8. on seisukohal, et üksnes ILO poolt kinnitust leidnud konkreetsed tõendid oluliste ja 

mõõdetavate edusammude kohta lapstööjõu kasutamise täieliku kaotamise teel ja 

mõningad tõendid edusammudest kõigi teiste sunniviisilise töö vormide kaotamisel 

võimaldavad Euroopa Parlamendil anda nõusoleku kooskõlas ELi ühise 
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kaubanduspoliitika eesmärkidega, mis peavad järgima ELi väärtusi; on seisukohal, et 

selline nõusolek innustaks Usbekistani valitsust jätkama tegevust lapstööjõu kasutamise ja 

kõigi muude sunniviisilise töö vormide täielikuks kaotamiseks ning veelgi tugevdama 

koostööd ELiga; 

9. rõhutab, et viimastel aastatel õigusriigi ja kohtuasutuste toetamiseks, reformide 

käivitamiseks ja Usbekistani parlamendi töö tõhustamiseks antud ELi abi peab andma 

konkreetseid tulemusi; 

10. õhutab Usbekistani ametivõime tõhustama pingutusi, et ELi, Maailmapanga ja teiste 

rahvusvaheliste abiandjate toel veelgi ajakohastada ja mitmekesistada riigi 

põllumajandussektorit; 

11. on veendunud, et ELi abi Usbekistanile peaks olema mõeldud ka selleks, et vähendada 

riigi ühekülgset sõltuvust puuvillast ja selle ekspordist ning mitmekesistada majandust, 

mis võiks ehk vähehaaval leevendada kohutavaid keskkonnaprobleeme, eriti seoses 

sellega, mis on Araali merest ja sinna suubuvatest jõgedest järele jäänud; 

12. juhib tähelepanu sellele, et 2009. ja 2010. aastal tühistas nõukogu ELi sanktsioonid, „et 

innustada Usbekistani ametivõime võtma täiendavaid sisulisi meetmeid õigusriigi 

põhimõtete järgimiseks ja inimõiguste olukorra parandamiseks kohapeal” ning märkis 

lisaks, et „nõukogu jälgib hoolikalt ja pidevalt inimõiguste olukorda Usbekistanis” ja et 

„dialoogi ja koostöö põhjalikkus ja kvaliteet sõltub Usbekistanis läbiviidavatest 

reformidest”; 

13. palub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil, 

Euroopa välisteenistusel ja ELi liikmesriikidel kasutada üleminekuprotsessi võimalusena 

nõuda lähikuudel konkreetseid ja mõõdetavaid edusamme inimõiguste valdkonnas; 

rõhutab, et konkreetsed edusammud peaksid hõlmama ELi välisministrite poolt 2010. 

aastal kehtestatud tingimusi; 

14. on rahul asjaoluga, et Usbekistani ametiühingute liit sai 2015. aasta oktoobris 

Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni (ITUC) assotsieerunud liikmeks; 

rõhutab Usbekistani ametiühingute tähtsust inimväärsete töötingimuste tagamisel ja 

töötajate õiguste kaitsmisel; palub Usbekistani valitsusel teha ametiühingutega neis 

küsimustes täielikku koostööd; õhutab Usbekistani ametiühinguid suurendama oma mõju 

sunniviisilise töö täielikul kaotamisel; 

15. nõuab tungivalt, et Usbekistani ametivõimud täidaksid täiel määral oma rahvusvahelisi 

kohustusi inimõiguste kaitse valdkonnas; on rahul nende ettepanekuga kuulutada 

Usbekistani põhiseaduse 24. aastapäeva puhul välja amnestia; nõuab tungivalt, et 

Usbekistani ametivõimud sellega seoses vabastaksid vanglast kõik poliitilistel põhjustel 

vangistatud isikud, parandaksid nende kohtlemist kinnipidamisasutustes ning lõpetaksid 

nende tagakiusamise, vahistamise ja süüdimõistmise; õhutab Usbekistani valitsust 

tihendama koostööd rahvusvaheliste institutsioonidega, sealhulgas ÜRO Inimõiguste 

Nõukogu (UNHRC) üheteistkümne erimenetluse1 kaudu; 

                                                 
1 Nimetatud 11 erimenetlust on kirjeldatud aadressil 

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

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
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16. loodab, et Euroopa välisteenistus käsitleb rangelt kõiki peamisi inimõiguste rikkumisi ELi 

ja Usbekistani inimõiguste dialoogi 10. voorus, mis on kavandatud 2016. aasta 

novembriks, ning muudab need kohtumised rohkem tulemustele suunitletuks. 

  

                                                 
B. Üldteavet UNHRC erimenetluste kohta vt http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

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