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Tarkistus 1
Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että huolimatta Uzbekistanin 
viranomaisten väitteistä, joiden mukaan 
käytäntö käyttää lapsia puuvillasadon 
korjaamiseen koskee nykyään vain teini-
ikäisiä lapsia, käytäntöä sovelletaan 
yksityisillä maatiloilla eikä se sisälly 
valtion hyväksymään politiikkaan ja lisäksi 
pakkotyövoiman käyttö on laitonta ja sitä 
torjutaan, paine saavuttaa hallituksen 
asettamat, suunnitelmatalouteen 
perustuvat tuotantotavoitteet on 
ristiriidassa kaikkien paikallisten 
viranomaisten pyrkimysten kanssa panna 
lainsäädäntö täytäntöön kentällä;

B. ottaa huomioon, että Uzbekistanin 
viranomaisten mukaan käytäntö käyttää 
lapsia puuvillasadon korjaamiseen koskee 
nykyään vain teini-ikäisiä lapsia, että
käytäntöä sovelletaan yksityisillä 
maatiloilla eikä se sisälly valtion 
hyväksymään politiikkaan ja lisäksi 
pakkotyövoiman käyttö on laitonta ja sitä 
torjutaan;

Or. en

Tarkistus 2
Elisabeth Jeggle

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että huolimatta Uzbekistanin 
viranomaisten väitteistä, joiden mukaan 
käytäntö käyttää lapsia puuvillasadon 
korjaamiseen koskee nykyään vain teini-
ikäisiä lapsia, käytäntöä sovelletaan 
yksityisillä maatiloilla eikä se sisälly 
valtion hyväksymään politiikkaan ja lisäksi 
pakkotyövoiman käyttö on laitonta ja sitä 
torjutaan, paine saavuttaa hallituksen

B. ottaa huomioon, että Uzbekistanin 
viranomaisten mukaan käytäntö käyttää 
lapsia puuvillasadon korjaamiseen koskee 
nykyään vain teini-ikäisiä lapsia, että
käytäntöä sovelletaan yksityisillä 
maatiloilla eikä se sisälly valtion 
hyväksymään politiikkaan ja lisäksi 
pakkotyövoiman käyttö on laitonta ja sitä 
torjutaan; ottaa huomioon, että hallituksen
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asettamat, suunnitelmatalouteen
perustuvat tuotantotavoitteet on 
ristiriidassa kaikkien paikallisten 
viranomaisten pyrkimysten kanssa panna 
lainsäädäntö täytäntöön kentällä;

asettamien suunnitelmatalouteen
perustuvien tuotantotavoitteiden on 
sovittava täysin yhteen näiden väitteiden 
kanssa, jotta paikallisviranomaiset voivat 
täysimääräisesti panna lainsäädännön 
täytäntöön ja varmistaa, että viljelijöiden 
ei tarvitse turvautua lapsityövoimaan;

Or. en

Tarkistus 3
Maria Eleni Koppa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että neuvosto 
ilmoitti 14. kesäkuuta 2010 lapsityöstä 
antamissaan päätelmissä, että se on täysin 
tietoinen unionin asemasta ja vastuusta 
lapsityövoiman käytön vastaisessa 
toiminnassa;

Or. en

Tarkistus 4
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että riippumattomat 
kansainväliset tarkkailijat ovat keränneet
riittävästi todisteita päätelläkseen, että
pakkotyövoiman ja etenkin lasten
pakkotyövoiman käyttöä koskevaa 
käytäntöä sovelletaan järjestelmällisesti ja 
että siihen sisältyy opettajien ja 
vanhempien painostamista, johon 

C. katsoo, että riippumattomat 
kansainväliset tarkkailijat ovat keränneet 
todisteita siitä, että pakkotyövoimaa ja 
etenkin lasten pakkotyövoimaa käytetään
järjestelmällisesti ja että siihen sisältyy 
opettajien ja vanhempien painostamista, 
johon poliisiviranomaiset ja 
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poliisiviranomaiset ja turvallisuusjoukot 
osallistuvat;

turvallisuusjoukot osallistuvat;

Or. en

Tarkistus 5
Maria Eleni Koppa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että vesi on tärkeä 
luonnonvara 21. vuosisadalla ja siksi sen 
suojelemisen olisi oltava ensisijaista; 
ottaa huomioon, että puuvillan tuotanto 
Uzbekistanissa on vakavasti vähentänyt 
veden määrää Araljärvessä vuosien 1990 
ja 2008 välillä, mikä johtuu huonoista 
ympäristönormeista ja tehottomasta 
kasteluinfrastruktuurista;

Or. en

Tarkistus 6
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta – -i alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-i) pitämään mielessä unionin suhteita 
autokraattisiin hallintoihin koskevan 
itsekritiikin, johon arabimaiden kevät on 
innoittanut, ja varmistamaan, että 
unionin strategiset, raaka-aineita 
koskevat edut Uzbekistanissa ja 
Afganistanin sota eivät enää aiheuta sitä, 
että ihmisoikeusloukkaukset jätetään 
unionissa huomiotta;

Or. en
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Tarkistus 7
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) muistuttamaan Uzbekistanin 
viranomaisille, että ihmisoikeusperiaatteet 
on kirjattu Uzbekistanin tasavallan 
perustuslain tekstiin ja että Uzbekistan on 
allekirjoittanut ja ratifioinut useimmat 
ihmisoikeuksia, kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia ja lasten oikeuksia koskevat 
YK:n yleissopimukset mutta että kyseisen 
säädösjoukon täytäntöönpano on hyvin 
puutteellista maassa, joka on käytännössä 
yhä yksi maailman ankarimmista 
diktatuureista;

i) muistuttamaan Uzbekistanin 
viranomaisille, että ihmisoikeusperiaatteet 
on kirjattu Uzbekistanin tasavallan 
perustuslain tekstiin ja että Uzbekistan on 
allekirjoittanut ja ratifioinut useimmat 
ihmisoikeuksia, kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia ja lasten oikeuksia koskevat 
YK:n yleissopimukset mutta että kyseinen 
säädösjoukko on vielä pantava 
tehokkaammin täytäntöön maassa, joka on
vasta käynnistänyt pitkän 
demokratisoimisprosessin; pitämään 
yleisesti ilahduttavina Uzbekistanin 
myönteisiä toimia yleismaailmallisten 
ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Maria Eleni Koppa

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) muistuttamaan Uzbekistanin 
viranomaisille, että ihmisoikeusperiaatteet 
on kirjattu Uzbekistanin tasavallan 
perustuslain tekstiin ja että Uzbekistan on 
allekirjoittanut ja ratifioinut useimmat 
ihmisoikeuksia, kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia ja lasten oikeuksia koskevat 
YK:n yleissopimukset mutta että kyseisen 

i) muistuttamaan Uzbekistanin 
viranomaisille, että vaikka
ihmisoikeusperiaatteet on sisällytetty
Uzbekistanin tasavallan perustuslain 
tekstiin ja Uzbekistan on allekirjoittanut ja 
ratifioinut useimmat ihmisoikeuksia, 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia ja lasten 
oikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset,
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säädösjoukon täytäntöönpano on hyvin 
puutteellista maassa, joka on käytännössä 
yhä yksi maailman ankarimmista 
diktatuureista;

kyseisen säädösjoukon täytäntöönpano on 
hyvin puutteellista maassa, joka on 
käytännössä yhä yksi maailman 
ankarimmista diktatuureista;

Or. en

Tarkistus 9
Maria Eleni Koppa

Lausuntoluonnos
1 kohta – i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i a) tuomaan esiin demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden 
merkityksen kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksessa ja muistuttamaan 
unionin sitoutumisesta kahdenvälisten 
suhteiden, joihin kuuluvat kauppa, 
demokratian periaatteet, ihmis- ja 
perusoikeudet ja oikeusvaltio, jatkamiseen 
ja syventämiseen Uzbekistanin kanssa;

Or. en

Tarkistus 10
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
1 kohta – i b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i b) tuomaan esiin unionin ja 
Uzbekistanin välisten suhteiden 
merkityksen kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen perustana ja 
toistamaan unionin sitoutumisen 
kahdenvälisten suhteiden, joihin kuuluvat 
kauppa, demokratian periaatteet sekä 
kaikki demokratian periaatteisiin, 
oikeusvaltioon sekä ihmis- ja 
perusoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät 
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alueet, syventämiseen edelleen;

Or. en

Tarkistus 11
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta – i c alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i c) huomauttamaan, että Uzbekistanin 
hallitus toimii vastoin Taškentissa 
7. huhtikuuta 2011 pidetyn Euroopan 
unionin ja Keski-Aasian 
ministerikokouksen päätelmiä, joissa 
osapuolet totesivat, että vahvan 
kansalaisyhteiskunnan kehittyminen on 
olennainen osa demokratian kehitystä;

Or. en

Tarkistus 12
Maria Eleni Koppa

Lausuntoluonnos
1 kohta – i d alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i d) tuomitsemaan jyrkästi lasten käytön 
pakkotyövoimana ja korostamaan 
kansainvälisten tarkkailijoiden, eritoten 
ILO:n ja Unicefin tarkkailijoiden, 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 13
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
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1 kohta – i e alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i e) tuomaan esiin, että on tärkeää jatkaa 
kansainvälisten, erityisesti ILO:n ja 
Unicefin, tarkkailijoiden toimintaa 
pakkotyövoimatilanteen seurannassa sekä 
Uzbekistanissa sekä alueen muissa 
maissa;

Or. en

Tarkistus 14
Elisabeth Jeggle

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) tukemaan Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) pyyntöä arvioida tilannetta väitetyn
laajan ja jatkuvan pakkotyövoiman käytön 
osalta ja etenkin puuvillan sadonkorjuussa 
käytetyn lasten pakkotyövoiman osalta,
huolimatta siitä, että ne on kielletty
Uzbekistanin lainsäädännössä ja
Uzbekistanin ratifioimissa 
kansainvälisissä yleissopimuksissa;

ii) tukemaan Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) pyyntöä arvioida tilannetta väitetyn 
pakkotyövoiman käytön osalta ja etenkin 
puuvillan sadonkorjuussa käytetyn lasten 
pakkotyövoiman osalta; vaatimaan tässä 
yhteydessä, että Uzbekistanin hallitus 
panee kattavasti täytäntöön 
pakkotyövoiman kiellon, joka on kirjattu
Uzbekistanin lainsäädäntöön ja 
Uzbekistanin ratifioimiin kansainvälisiin 
yleissopimuksiin; korostamaan, että 
maatalousalaa olisi nykyaikaistettava ja 
motorisoitava, mikä edistäisi merkittävästi 
lasten pakkotyövoimana käytön 
lopettamista;

Or. en

Tarkistus 15
Maria Eleni Koppa

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i a alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

ii a) kehottamaan Uzbekistanin 
presidenttiä Islam Karimovia päästämään 
ILO:n tarkkailijavaltuuskunnan maahan, 
jotta se voi puuttua mahdolliseen 
lapsityövoiman käyttöön;

Or. en

Tarkistus 16
Inese Vaidere

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii b) kehottamaan Uzbekistanin hallitusta 
hyväksymään suunnitelmatalouteen 
perustuvat tuotantotavoitteet, joissa 
otetaan huomioon luonnonvarojen 
nykyiset rajoitukset ja joilla ei estetä 
pakkotyövoimalainsäädännön 
täysimääräistä täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 17
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i c alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii c) tuomitsemaan Uzbekistanin 
hallituksen äskettäisen päätöksen 
peruuttaa Human Rights Watch 
-kansalaisjärjestön toimiston rekisteröinti 
ja hallituksen jatkuvat toimet, joilla 
estetään muiden ihmisoikeuksien, 
työntekijöiden oikeuksien ja 
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ympäristönsuojelun alalla toimivien 
valtiosta riippumattomien järjestöjen 
toiminta;

Or. en

Tarkistus 18
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i d alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii d) asettamaan määräajan, jolloin 
ihmisoikeusloukkausten, joilla rikotaan 
EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen 2 artiklan 
määräyksiä, on loputtava, tai muussa 
tapauksessa keskeyttämään sopimuksen 
soveltamisen, jotta voidaan estää 
kumppanuuden muuttuminen 
rikoskumppanuudeksi;

Or. en

Tarkistus 19
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i e alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii e) tuomitsemaan lopultakin – vaikka 
kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ollut 
voimassa jo 15 vuotta – sen, että 
Uzbekistan on kaikkea muuta kuin 
"vakiintunut demokratia", ja 
neuvottelemaan Uzbekistanin kanssa 
konkreettisista toimista ja aikataulusta 
demokraattisten rakenteiden 
käyttöönottamiseksi maassa;
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Or. en

Tarkistus 20
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i f alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii f) edistämään aktiivisesti Uzbekistanin 
kansan entistä parempia
yhteiskunnallisia, taloudellisia ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä oloja, edistämään 
alhaalta ylös etenevää toimintatapaa ja 
tukemaan kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä ja tiedotusvälineitä, jotta 
demokratisoimisprosessista tulee kestävä;

Or. en

Tarkistus 21
Maria Eleni Koppa

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i g alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii g) painostamaan nykyistä hallintoa 
suojelemaan luonnonvaroja ja 
ympäristöä;

Or. en

Tarkistus 22
Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i h alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

ii h) välttämään kahdenlaisten normien 
käyttöä tullietuusaseman myöntämisessä 
ja peruuttamisessa; käynnistämään 
virallisen tutkimuksen siitä, onko 
Uzbekistanin tullietuuskohtelu 
vaatimusten mukaista;

Or. en

Tarkistus 23
Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle

Lausuntoluonnos
1 kohta – i i i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) suostumaan siihen, että tämän 
pöytäkirjan hyväksymisestä äänestetään 
Euroopan parlamentissa vasta sen jälkeen, 
kun kansainväliset tarkkailijat ja 
erityisesti ILO ja UNICEF ovat 
vahvistaneet, että tämä käytäntö on
lopetettu tosiasiallisesti kokonaan 
kansallisella, maakunnallisella (viloyat) 
ja paikallisella tasolla pysyvästi ja 
todistettavasti ja että Uzbekistan on 
asettanut saataville kaikki tilanteen 
arvioimiseen tarvittavat tiedot ja välineet.

iii) suostumaan siihen, että tämän 
pöytäkirjan hyväksymisestä äänestetään 
Euroopan parlamentissa sitten, kun
Uzbekistanin hallitus on esittänyt 
konkreettisia toimia sisältävän 
toimintasuunnitelman ja sitoutunut lujasti 
panemaan paremmin täytäntöön 
lainsäädännön, jolla torjutaan terveyttä, 
koulutusta ja säännöllistä koulunkäyntiä 
vaarantavaa pakkotyötä ja lapsityötä; 
tuomaan tässä yhteydessä esiin, että on
tärkeää, että Uzbekistanin viranomaiset 
myöntävät kansainvälisille tarkkailijoille, 
erityisesti ILO:lle ja Unicefille, täydellisen 
ja esteettömän oikeuden paikan päällä 
tapahtuvaan seurantaan;

Or. en


