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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä 
Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten 
ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon 
kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, 
koskevan pöytäkirjan tekemisestä
(16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16384/2010),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 
6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 207 artiklan mukaisesti esittämän 
hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0097/2011),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 Uzbekistanin tilanteesta antamansa 
päätöslauselman1, 26. lokakuuta 2006 Uzbekistanin tilanteesta antamansa 
päätöslauselman2, 27. lokakuuta 20053 ja 9. kesäkuuta 20054 () ja 12. maaliskuuta 1999 
EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta antamansa 
päätöslauselmat5, 8. kesäkuuta 2011 sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, 
työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisten yritysten 
yhteiskunnallisesta vastuusta antamansa päätöslauselman6 ja 25. marraskuuta 2010 
ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa antamansa päätöslauselman7,

– ottaa huomioon ETY:n ja Uzbekistanin sopimuksen tekstiilituotteiden kaupasta8 ja 
neuvoston päätöksen tekstiilituotteiden kauppaa koskevien sopimusten tekemisestä 
tiettyjen kolmansien maiden kanssa (Uzbekistan mukaan luettuna)9,

– ottaa huomioon EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen1 ja erityisesti 
16 artiklan, jonka mukaan "tämän osaston määräyksiä ei sovelleta yhdistetyn 
nimikkeistön lukuihin 50–63 sisältyvien tekstiilituotteiden kauppaan. Näiden tuotteiden 
kauppaa säännellään erillisellä sopimuksella, joka parafoitiin 4 päivänä joulukuuta 1995 
ja jota on väliaikaisesti sovellettu 1 päivästä tammikuuta 1996",

                                               
1 EUVL C 282 E, 06.11.2008, s. 478.
2 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 466.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0415+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0239+0+DOC+XML+V0//FI&language=N.
5 EYVL C 175 E, 21.6.1999, s. 432.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0260.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0434.
8 EYVL, 17.5.1994, s. 745-771.
9 EUVL L 326, 22.12.2000, s. 63.
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– ottaa huomioon neuvoston 25. lokakuuta 20102, 27. lokakuuta 20093, 16. joulukuuta 
20084, 27. lokakuuta 20085, 13. lokakuuta 20086 ja 29. huhtikuuta 20087, antamat 
Uzbekistania koskevat päätelmät, joissa on ilmaistu huolestuminen ihmisoikeuksien, 
demokratisoinnin ja oikeusvaltion tilanteesta Uzbekistanissa,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeustoimikunnan loppuhuomautukset (20058 ja 20109), 
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän komitean 
loppuhuomautukset (200610), naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean 
loppuhuomautukset (201011), YK:n lapsen oikeuksien komitean loppuhuomautukset 
(200612), yleisen kausittaisen arvioinnin (UPR) työryhmän Uzbekistania koskevan 
raportin (200813), ILO:n kansainvälisessä työkonferenssissa sääntöjen noudattamista 
seuraavan komitean raportin (201014), ILOn yleissopimusten ja suositusten soveltamista 
käsittelevän asiantuntijakomitean raportin lapsityön pahimpia muotoja koskevasta ILO:n 
yleissopimuksesta (201015 ja 201116) ja ILOn yleissopimusten ja suositusten soveltamista 
käsittelevän asiantuntijakomitean raportin sopimuksesta, joka koskee pakkotyön 
poistamista (201017 ja 201118), joissa kaikissa ilmaistaan huolestuminen lapsityön 
jatkuvasta käytöstä Uzbekistanissa,

                                                                                                                                                  
1 EYVL L 229, 31.8.1999, s. 3.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/117329.pdf.
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110783.pdf.
4 http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf .
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf.
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.fi07.pdf .
8 Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto: yleissopimuksen lyhenne: CCPR, 
ihmisoikeustoimikunnan loppupäätelmät: Uzbekistan. 26/04/2005. (CCPR/CO/83/UZB. 
(Loppupäätelmät/Kommentit)), 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument.
9 YK, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, Distr. General, 
CCPR/CO/83/UZB 26. huhtikuuta 2005, ihmisoikeustoimikunnan loppupäätelmät, Uzbekistan, 
(http://www.unhcr.org/refworld/type,CONCOBSERVATIONS,,UZB,42d16bab4,0.html).
10 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument .
11YK, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, CEDAW/C/UZB/CO/4, Distr.: General, 
5. helmikuuta 2010, Naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean 
loppupäätelmät, Uzbekistan, (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
12Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, lapsen oikeuksien komitea, loppupäätelmät: 
Uzbekistan. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.),
(http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
13 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
14Kansainvälinen työjärjestö, konferenssin sääntöjen noudattamista seuraavan komitean raportti 2010, 99. 
istunto, Geneve, 2010, (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-
standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
15Kansainvälinen työkonferenssi, 99. istunto, 2010, yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän 
asiantuntijakomitean raportti, 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.p
df)
16Kansainvälinen työkonferenssi, 100. istunto, 2011, yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän 
asiantuntijakomitean raportti (ILC, 100/III/1A), 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.p
df)
17 EYVL L 326, 22.12.2000, s. 63.
18 EYVL L 229, 31.8.1999, s. 3.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ihmisarvoista työtä kaikille: Yhteisön 
osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman maailmanlaajuiseen 
täytäntöönpanoon" (KOM(2006)0249),

– ottaa huomioon komission 5. helmikuuta 2008 antaman tiedonannon "Lasten 
erityisasemasta EU:n ulkoisissa toimissa" (KOM(2008)0055) sekä komission yksiköiden 
14. tammikuuta 2010 laatiman valmisteluasiakirjan lapsityövoiman käytön torjunnasta 
(SEC(2010)0037),

– ottaa huomioon neuvoston 14. kesäkuuta 2010 lapsityöstä antamat päätelmät, joissa se 
"pyytää komissiota tarkastelemaan lapsityövoiman ja -kaupan pahimpia muotoja ja 
antamaan niistä selvityksen ennen vuoden 2011 loppua, ottaen huomioon kansainväliset 
kokemukset ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen näkemykset"1,

– ottaa huomioon kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset, erityisesti alinta ikärajaa 
lapsille työssä (nro 138)2 sekä lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä 
toimia niiden poistamiseksi (nro 182)3 koskevat sopimukset, jotka Uzbekistan ratifioi 
vuonna 2009 ja 2008 ja joiden jatkoksi Uzbekistan hyväksyi kansallisen 
toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2008 yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 732/20084, (GSP-asetus) 15 artiklan sekä ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 
(KOM(2011)0241) 19 artiklan,

– ottaa huomioon useiden kansalaisjärjestöjen5 ja ammattiliittojen6 kehotukset selvittää 
Uzbekistanille myönnetyt tullietuudet,

– ottaa huomioon Keski-Aasian kehitysyhteistyön rahoitusvälineen viiteohjelman 2011–
20137,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 3 kohdan,

                                               
1 Euroopan unionin neuvosto, lapsityöstä annetut neuvoston päätelmät, Luxemburgissa 14. kesäkuuta 2010 
kokoontunut ulkoasioiden 3023. neuvosto,
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf)
2Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, Työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskeva 
yleissopimus (huom. Voimaantulopäivä: 19.6.1976.) Yleissopimus: C138, Geneve 26.6.1973, 
(http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
3Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, lapsityövoiman pahimpia muotoja käsittelevä yleissopimus 
nro C182, 1999, Geneve 17.6.1999, (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182).
4 EUVL L 211/1, 6.8.2008, s. 1.
5 Business Social Compliance Initiative, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery International, 
Uzbek-German Forum for Human Rights ja Ethical Trading Initiative
6 ITUC-ETUC .
7 Komissio, ulkosuhteiden pääosasto, Itä-Euroopan osasto, Etelä-Kaukasia, Keski-Aasian tasavallat, Keski-
Aasian kehitysyhteistyön rahoitusvälineen viiteohjelma 2011–2013, s. 54,
(http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf)
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– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan väliaikaisen mietinnön 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että tekstiilit eivät kuulu kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 
soveltamisalaan, sen sijaan niitä säännellään kahdenvälisellä sopimuksella, joka raukesi 
vuonna 2005 aiheuttaen oikeudellisen epävarmuuden EU:n viejille, sillä Uzbekistan (joka 
ei ole WTO:n jäsen) on vapaa nostamaan tuontitulleja, kun taas EU myöntää 
suosituimmuusaseman (tariffeissa) kaikille maailman maille,

B. ottaa huomioon, että käsiteltävänä olevalla pöytäkirjalla pyritään lisäämään tekstiilit 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen soveltamisalaan, mikä johtaa siihen, että 
molemmat osapuolet myöntävät toisilleen suosituimmuusaseman ja näin poistavat EU:n 
tekstiilinviejiltä oikeudellisen epävarmuuden,

C. ottaa huomioon, että EU on korjannut EU:n tekstiilinviejien oikeudellisen epävarmuuden 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksilla monien maiden kanssa (esimerkiksi 
Azerbaidžanin ja Kazakstanin kanssa vuonna 2008),

D. ottaa huomioon, että neuvosto ilmoitti 25. lokakuuta 2010 olevansa erittäin huolestunut 
ihmisoikeuksien, demokratisoinnin ja oikeusvaltion tilanteesta Uzbekistanissa,

E. ottaa huomioon, että Uzbekistanin poliittisen johdon on tehtävä vielä runsaasti työtä 
demokratian saavuttamiseksi,

F. ottaa huomioon, että Uzbekistan peri valtiollisen maatalousjärjestelmän ja on säilyttänyt 
sen lähes sellaisenaan, kun taas muut alueen maat, kuten Kazakstan ja vähemmässä 
määrin Tadžikistan, ovat nykyaikaistamassa maatalouttaan ja ratkaisemassa monia 
ongelmia1,

G. ottaa huomioon, että Uzbekistanin viljelijät saattavat virallisesti olla vapaita toimijoita, 
mutta he joutuvat vuokraamaan maansa ja ostamaan lannoitteensa valtiolta ja 
noudattamaan valtion määrittämiä kiintiöitä, kun taas hallitus ostaa heidän puuvillansa 
kiinteillä hinnoilla ja saa huomattavia voittoja myydessään puuvillan paljon 
korkeammilla maailmanmarkkinahinnoilla,

H. ottaa huomioon, että neuvoston puheenjohtaja muistutti EU:n lausunnossa ILO:n 
kokouksessa kesäkuussa 2011 YK:n toimielimissä, Unicefissa, työnantajia ja 
työntekijöitä edustavissa järjestöissä ja kansalaisjärjestöissä liikkuvista hyvin 
dokumentoiduista syytöksistä ja laajasta yksimielisyydestä siitä, että huolimatta 
Uzbekistanin hallituksen laillisista sitoumuksista lasten pakkotyön poistamiseksi, 
vuosittain arviolta 0,5–1,5 miljoonaa kouluikäistä lasta pakotetaan vaaralliseen 
puuvillankorjuutyöhön jopa kolmen kuukauden ajaksi,

I. ottaa huomioon, että koulut ovat suljettuna syksyn sadonkorjuuaikana, mikä haittaa 
opetusta,

                                               
1 What has changed? School of Oriental and African Studies, University of London, Marraskuu 2010, 
(http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
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J. ottaa huomioon, että lapsia, heidän opettajiaan ja vanhempiaan uhkaavat rangaistukset, 
jos he eivät noudata määräyksiä,

K. ottaa huomioon, että Uzbekistanin hallitus ilmoitti, että vanhemmat lapset osallistuvat 
perinteisesti perheyritysten työhön ja että syytökset laajasta lasten pakkotyöstä 
maataloudessa ovat perättömiä1,

L. ottaa huomioon, että vain riippumattoman tarkkailun avulla voidaan saada tosiasiat 
selville, ja Uzbekistanin hallitus on toistaiseksi kieltänyt riippumattomilta 
tarkkailijavaltuuskunnilta pääsyn maahan ja että tällainen kielto on jo itsessään maan 
sitoumusten vastainen ja siihen pitäisi reagoida asiaankuuluvalla tavalla,

M. ottaa huomioon, että komission mukaan EU:n tekstiili- ja vaatevienti Uzbekistaniin on 
0,05 prosenttia EU:n tekstiili- ja vaateviennistä,

N. ottaa huomioon, että EU on Uzbekistanin puuvillan suurimpia tuojia ja arviot sen 
osuudesta Uzbekistanin puuvillantuonnista viimeisten kymmenen vuoden aikana 
vaihtelevat 6:n2 ja 233 prosentin välillä,

O. ottaa huomioon, että unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden ja tavoitteiden 
mukaisesti EU:lla on moraalinen velvollisuus käyttää vaikutusvaltaansa yhtenä 
Uzbekistanin tärkeimmistä kauppakumppaneista ja puuvillan tuojista saadakseen lasten 
pakkotyön käyttämisen maassa loppumaan; ottaa huomioon, että tämän vuoksi 
pöytäkirjaa ei voida pitää pelkästään teknisenä sopimuksena niin kauan kuin 
ihmisoikeusongelmat, kuten lasten pakkotyö, tulevat esiin nimenomaan puuvillankorjuun 
yhteydessä,

P. katsoo, että oikeudenmukaisen kansainvälisen kaupan ehtona ovat tasavertaiset 
kilpailuedellytykset ja että ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia koskevia perusperiaatteita 
rikkovat käytännöt eivät saisi vääristää EU:hun tuotujen tuotteiden hinnoitteluun 
vaikuttavia taloudellisia tekijöitä,

Q. ottaa huomioon, että lukuisat tekstiilituotteiden vähittäiskauppiaat, myös Euroopassa, 
ovat päättäneet lopettaa puuvillan ostamisen Uzbekistanista ja aikovat ilmoittaa kaikille 
toimittajilleen tästä sitoumuksesta4,

R. ottaa huomioon, että neuvosto ilmoitti 14. kesäkuuta 2010 lapsityöstä antamissaan 
päätelmissä, että se on täysin tietoinen EU:n asemasta ja vastuusta lapsityövoiman käytön 
vastaisessa toiminnassa,

                                               
1 ILO, yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän asiantuntijakomitean raportti 2011, s. 429 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.p
df)
2 Lähde: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto 
3 http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm
4International Labor Rights Forum, http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-
campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton)
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S. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Barroso on vaatinut Uzbekistanin 
presidenttiä Islam Karimovia päästämään kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
tarkkailijavaltuuskunnan maahan puuttuakseen mahdolliseen lapsityön käyttämiseen1,

T. ottaa huomioon, että EU:n Keski-Aasian strategian puitteissa annetussa EU:n avussa 
Uzbekistanille on toistaiseksi kiinnitetty niukasti huomiota maatalouden uudistamiseen,

U. ottaa huomioon, että komissio korostaa myös tiukasti, että ILO:n tarkkailijavaltuuskunnat 
ovat ainoita vakavasti otettavia tarkkailuelimiä selvitettäessä tarvetta tullietuuksien 
väliaikaiseen poistamiseen; panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen tämän 
vaatimuksen poistamisesta GSP-asetuksen uudistuksen yhteydessä,

1. pyytää neuvostoa ja komissiota ottamaan huomioon seuraavat suositukset;

i) on tuomittava jyrkästi lapsityövoiman käyttäminen Uzbekistanissa;

ii) on tuettava voimakkaasti ILO:n Uzbekistanin hallitukselle esittämää kehotusta 
hyväksyä kolmea osapuolta edustava tarkkailuryhmä, jolla on täysi liikkumisvapaus 
ja vapaus tutustua viipymättä kaikkiin tilanteisiin ja merkittäviin osapuoliin, myös 
puuvillapelloilla, arvioidakseen yleissopimuksen noudattamista;

iii) on kehotettava Uzbekistanin hallitusta varmistamaan lasten pakkotyön käytön 
lopettamisen maassa ja tekemään tiivistä yhteistyötä lapsityövoiman käytön 
lopettamiseen tähtäävän ILO:n ohjelman kanssa;

iv) on osallistuttava Uzbekistanin maatalouden markkinalähtöiseen uudistamiseen 
poliittisen vuoropuhelun ja avustusohjelmien avulla;

v) on varmistettava, että pyrkimys lopettaa lasten pakkotyön käyttäminen 
puuvillantuotannossa on keskeinen tavoite EU:n Taškentin lähetystön 
ihmisoikeusstrategiassa; korostaa, että tätä olisi noudatettava toimintalinjoissa, 
tarkkailussa, raportoinnissa ja rahoitusavussa;

vi) on kehitettävä tehokas jäljitysmekanismi tuotteille, joiden tuotannossa käytetään 
lapsityön pahimpia muotoja;

vii) on tuettava parlamentin puuvillakauppiaille ja vähittäismyyjille esittämää kehotusta 
olla ostamatta puuvillaa Uzbekistanista ja ilmoittaa kuluttajille ja kaikille toimittajille 
tästä sitoumuksesta;

viii) on aloitettava selvitys väliaikaisten tullietuuksien poistamisesta puuvillan osalta ja 
jatkettava prosessia kunnes ILO:n tarkkailijavaltuuskunta on päästetty maahan;

ix) parlamentille on annettava säännöllisesti kattavat tiedot Uzbekistanin tilanteesta;

                                               
1 Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson lausunto Uzbekistanin presidentin Islam Karimovin 
tapaamisen jälkeen, (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML)
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2. toteaa, että se aikoo harkita hyväksynnän antamista vasta sitten kun komissio, neuvosto ja 
Uzbekistanin hallitus ovat ottaneet asianmukaisesti huomioon 1 kohdassa esitetyt 
suositukset;

3. kehottaa puhemiestä pyytämään lisäneuvotteluita komission ja neuvoston kanssa;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
Uzbekistanin hallitukselle ja parlamentille.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamenttia on pyydetty antamaan hyväksyntänsä kumppanuus- ja 
yhteistyösopimusta muuttavalle pöytäkirjalle. Esittelijä ehdottaa välikaista mietintöä, jotta 
voidaan työskennellä neuvoston ja komission kanssa myönteisen lopputuloksen 
aikaansaamiseksi. Esittelijä katsoo, että nykyisessä ihmisoikeustilanteessa Euroopan 
parlamentin ei ole aiheellista antaa hyväksyntäänsä ilman että saadaan aikaan muutoksia 
Uzbekistanissa ja EU:n politiikassa. Esittelijä haluaa päästä keskustelemaan neuvoston ja 
komission kanssa näiden muutosten aikaansaamiseksi, jotta parlamentti voi harkita uudelleen 
myöhemmin hyväksyntänsä antamista kumppanuus- ja yhteistyösopimusta muuttavalle 
pöytäkirjalle.

Tekstiilituotteet ja kumppanuus- ja yhteistyösopimus

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia tehtiin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden kanssa 90-
luvun lopulla, kun tekstiiliala oli vielä hankala kysymys kansainvälisessä kaupassa. Vuoteen 
1995 asti tekstiili- ja vaatetusalan kiintiöistä neuvoteltiin kahdenvälisesti ja niihin sovellettiin 
monikuitusopimuksen (MFA) määräyksiä. Niihin sisältyi määrällisiä rajoituksia, jos tiettyjen 
tuotteiden tuonnin kasvu aiheutti tai uhkasi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tuontimaan 
teollisuudelle. Tuontikiintiöistä luovuttiin vähitellen vuosina 1995–2005.

Koska EU:lla oli kahdenvälinen sopimus Uzbekistanin kanssa, EU päätti sisällyttää 
kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen 16 artiklan, jossa nimenomaisesti suljettiin tekstiiliala 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ulkopuolelle.

Muilla aloilla kumppanuus- ja yhteistyösopimus tarjosi osapuolille suosituimmuuskohtelun.

Tekstiilintuonnin siirtymäkauden loputtua kiintiöt kiellettiin. Vain tuontitullit sallittiin. EU 
antoi pääsääntöisesti suosituimmuusaseman WTO:n ulkopuolisille maille tullikohtelussa, ja 
tämä koski myös Uzbekistania. Monet WTO:n jäsenet toimivat samoin. Uzbekistanilla ei 
toisaalta Maailman kauppajärjestöön kuulumattomana maana ole velvollisuutta sitoa 
tariffejaan. Sillä on oikeus nostaa (tai laskea) tariffejaan mielensä mukaan. Tämä johtaa 
huomattavaan epävarmuuteen EU:n tekstiilinviejien keskuudessa.

Tekstiilien sisällyttäminen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen merkitsisi niiden ottamista 
osastoon "tavarakauppa". Tässä osastossa määrätään suosituimmuusaseman myöntämisestä, 
määrällisistä rajoituksista vapaasta kaupasta, kaupasta maailmanmarkkinahinnoilla, 
suojalausekkeesta ja tuonti-, vienti- ja kauttakulkukielloista tai rajoituksista julkisen moraalin, 
yleisen järjestyksen, tai turvallisuuden takia.

Muiden maiden, kuten Tadžikistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen kuului artiklan 
poistaminen tapauksissa, joissa kahdenvälinen sopimus raukesi. Näin ei toimittu Uzbekistanin 
kohdalla. Tällä hetkellä 16 artikla on edelleen voimassa, joten tekstiilit ovat edelleen 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ulkopuolella. Tekstiilien sisällyttämiseksi kumppanuus-
ja yhteistyösopimukseen 16 artikla on selväsanaisesti poistettava. Käsiteltävänä oleva 
pöytäkirja toimii juuri näin. Uzbekistan ei ole ainoa tapaus. EU teki kumppanuus- ja 
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yhteistyösopimusta muuttavat pöytäkirjat Azerbaidžanin (2007) ja Kazakstanin (2008) kanssa.

Pöytäkirja ja lasten pakkotyö

Esittelijän näkemyksen mukaan pöytäkirja hyödyttää EU:n viejiä, koska se antaa heille 
oikeusvarmuuden.

Taloudellisesti sopimuksen merkitystä ei ole syytä yliarvioida. EU:n tekstiilivienti 
Uzbekistaniin on arvoltaan 16,4 miljoonaa euroa, eli 0,05 prosenttia EU:n tekstiiliviennistä.

Tekstiilialan sopimusta Uzbekistanin kanssa ei voida myöskään pitää erillisenä teknisenä 
kysymyksenä. Economist Intelligence Unitin laatimassa demokratiaindeksissä Uzbekistan oli 
sijalla 164 kaikkiaan 167:stä maasta ja Freedom House Index otti Uzbekistanin erityisellä 
tavalla esille nimeämällä maan yhdeksi yhdeksästä "kaikkein pahimmasta maasta". Tämä 
aiheuttaa huolta perusihmisoikeuksien noudattamisesta. Olisi myös muistettava, että EU asetti 
pakotteita Uzbekistanille vuosina 2005–2009 ja että neuvosto antoi kyseisellä jaksolla kuuden 
kuukauden välein päätelmiä.

Uzbekistan on maailman viidenneksi suurin puuvillantuottaja ja kolmanneksi suurin puuvillan 
viejä. Uzbekistanissa sekä poliittinen että taloudellinen järjestelmä ovat valtion valvonnassa. 
Puuvillaa tuotetaan yksityisillä tiloilla, mutta korjattu puuvilla on luovutettava valtion 
omistamille yhtiöille valtion määräämään hintaan. Maailmanpankin selvityksen mukaan 
viljelijöille virallisesti maksettava määrä on vain kolmannes vientihinnasta.

Hallituksen työntekijät värväävät lapsia halvaksi työvoimaksi puuvillan sadonkorjuun aikaan. 
Arviot vaihtelevat 200 000:n ja kahden miljoonan 9–15 vuotiaan lapsen välillä. Valtio sanelee 
puuvillakiintiöt, jotka on täytettävä. Kiintiöiden noudattaminen pannaan täytäntöön 
hierarkkisesti: korjuun aluksi maakuntien kuvernöörit lähettävät piirikuntien kuvernööreille 
sitovat määräykset koulujen sulkemisesta ja lasten lähettämisestä sadonkorjuutyöhön. 
Piirikuntien kuvernöörit lähettävät tämän jälkeen nämä määräykset eri piirikuntien 
opetuksesta vastaaville yksiköille. Sieltä käsin laaditaan käskyt suoraan kouluille. Kunkin 
maakunnan on täytettävä kansallisessa puuvilla-alan suunnitelmassa sille määrätty kiintiö. 
Tämä kiintiö jaetaan yksittäisissä piirikunnissa puuvillakiintiöksi, joka yksittäisen lapsen on 
korjattava.

Koulujen on pakko lähettää lapset työhön puuvillapelloille. Hallintovirkamiehet ja opettajat, 
jotka kieltäytyvät noudattamasta käskyä, voivat menettää työpaikkansa. Poliisi ja 
syyttäjäviranomaiset painostavat työnteosta kieltäytyvien lasten perheitä. Viranomaiset 
uhkaavat evätä kieltäytyvien perheiden jäseniltä eläkkeet ja sosiaaliturvan, katkaista heiltä 
sähkön, kaasun ja veden toimitukset ja jopa pidättää, vangita ja asettaa heidät syytteeseen.

Tämän jälkeen viljelijät huolehtivat työn organisoimisesta: he kokoavat lasten korjaaman 
puuvillan ja maksavat heille mitättömän palkan. Viljelijät rahoittavat korjuutyön koulujen 
hallinnon kautta ja opettajat lähettävät viikoittain rahaa. Ne viljelijät, jotka tarjoavat ruokaa 
lapsille, vähentävät siitä aiheutuneet kulut lasten palkoista.

Tämän järjestelmän mukaisesti monet koulut, erityisesti maatalousalueilla, ovat suljettuina 
syyskuusta marras/joulukuuhun asti. Tämän seurauksena työhön joutuvat lapset menettävät 
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kahdesta kolmeen kuukautta koulunkäyntiaikaa joka vuosi.

Uzbekistanin, EU:n ja muun kansainvälisen yhteisön vastaus

Uzbekistanin hallitus kieltää ongelman olemassaolon ja väittää, että kyse on perheviljelyyn 
liittyvästä toiminnasta. Jatkuvat syytökset lasten pakkotyön käyttämisestä johtivat siihen, että 
Uzbekistanin hallitus ratifioi vuonna 2008 kaksi ILO:n lapsityötä koskevaa yleissopimusta: 
alinta ikärajaa lapsille työssä (nro 138) sekä lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja 
välittömiä toimia niiden poistamiseksi (nro 182) koskevat sopimukset, ja kansallisen 
toimintasuunnitelman niiden täytäntöön panemiseksi.

Vuosien mittaan useat kansainväliset järjestöt (myös YK ja ILO) ovat ilmaisseet 
huolestumisensa lasten pakkotyöstä Uzbekistanissa. Uzbekistanin hallitus ei kuitenkaan salli 
riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyä maahan sadonkorjuun aikaan 
arvioimaan ILO:n yleissopimusten noudattamista. Hallitus menettää hyvän tilaisuuden 
todistaa oikeiksi monet raporttinsa, joiden mukaan väitteet lasten pakkotyöstä eivät pidä 
paikkaansa.

EU:n puheenjohtajavaltio ilmoitti ILO:n kokouksessa kesäkuussa 2011 YK:n toimielimissä, 
Unicefissa, työnantajia ja työntekijöitä edustavissa järjestöissä ja kansalaisjärjestöissä 
liikkuvista hyvin dokumentoiduista syytöksistä ja laajasta yksimielisyydestä siitä, että 
Uzbekistanissa käytetään lasten pakkotyötä.

Useat tekstiilialan vähittäismyyjät kuten Tesco, Marks and Spencer, Levi Strauss & Co, GAP, 
C&A, Wal-Mart (USA) ovat sitoutuneet puuttumaan Uzbekistanin puuvillateollisuudessa 
käytettävään lasten pakkotyöhön.

EU on Uzbekistanin puuvillan merkittävä tuoja. UNCTADin mukaan EU on vuosien ajan 
tuonut 23 prosenttia Uzbekistanin puuvillasta. Tällaiset luvut merkitsevät EU:lle moraalista 
vastuuta puuttua lasten pakkotyöhön. Sen olisi käytettävä vaikutusvaltaansa Uzbekistanin 
lasten kohtalon parantamiseksi.

SEUT-sopimuksen 207 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisessä kauppapolitiikassa on 
noudatettava unionin ulkoista toimintaa koskevia periaatteita ja tavoitteita ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti sen on edistettävä osaltaan 
ihmisoikeuksien suojelua. Esittelijä katsookin, että pöytäkirjaa ei voida pitää pelkästään 
teknisenä sopimuksena niin kauan kuin ihmisoikeusongelmat, kuten lasten pakkotyö, tulevat 
esiin nimenomaan puuvillankorjuun yhteydessä.

Euroopan parlamentti ei saisi antaa 0,05 prosentin ja arvoltaan 16,4 miljoonan euron 
tekstiilivientiin liittyvien taloudellisten etujen määrittää kysymystä Uzbekistanin lasten 
pakkotyöstä.

Sellaiset aloitteet kuten EU:n tiukat lausunnot (kuten komission puheenjohtaja Barroson 
24. tammikuuta 2011 esittämä kannanotto riippumattomien tarkkailijavaltuuskuntien 
päästämiseksi Uzbekistaniin) ovat tervetulleita samoin kuin kaikissa EU:n ja Uzbekistanin 
tapaamisissa lasten pakkotyöhön kiinnitetty huomio. Tehtävää on kuitenkin vielä enemmän.
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ILO:n pääsy maahan on välttämätöntä tosiasioiden selvittämiseksi ja Uzbekistanin lapsia 
hyödyttävän ratkaisun löytämiseksi. ILO:n IPEC-ohjelma olisi tässä merkittävässä asemassa.

Esittelijä pitää myönteisenä sopimusta EU:n lähetystön perustamisesta Taškentiin ja uskoo, 
että sitä pitäisi käyttää tiedonhankintaan paikan päällä ja EU:n poliittisen profiilin 
nostamiseen. Lasten pakkotyön torjunta pitää nostaa painopisteeksi EU:n 
ihmisoikeusstrategiassa Uzbekistanissa ja käytännön tasolla se merkitsee tarkkailua, 
raportointia ja taloudellista tukea.

Esittelijä kannattaa myönteistä toimintamallia, johon kuuluu myös Uzbekistanille annettava 
tuki. EU:n tuen pitäisi keskittyä maatalouden uudistamiseen edistämällä puuvilla-alan 
hallinnollisen sääntelyn purkamista. Kazakstanissa ja vähäisemmässä määrin myös 
Tadžikistanissa on saavutettu edistystä. Puuvillan tuotannon kannattavuuden parantaminen 
viljelijöille itselleen johtaisi siihen, että niin monet aikuiset eivät joutuisi lähtemään 
Uzbekistanista ja maatilat voisivat investoida enemmän koneisiin.

Esittelijä kannattaa myös neuvoston komissiolle antamaa kehotusta raportoida lapsityön 
pahimmista muodoista. Raporttiin pitäisi liittää ehdotuksia siitä, miten EU voisi jäljittää 
mahdollisimman tehokkaasti tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty lapsityön pahimpia 
muotoja.

Esittelijä katsoo, että niin kauan kuin Uzbekistanin hallitus ei suostu päästämään ILO:n 
edustajia maahan, EU:n olisi käynnistettävä selvitys väliaikaisten tullietuuksien poistamisesta 
Uzbekistanin puuvillalta. Esittelijä on tietoinen, että aiemmin komissio odotti ILO:n 
tutkimuskomission perustamista. Esittelijä on tässä mielessä tyytyväinen uuteen tullietuuksia 
koskevaan ehdotukseen, jossa tämä tutkimusten käynnistämiselle asetettu ehto poistetaan.

Esittelijä korostaa kuitenkin, että nykyistä tutkimusten käynnistämismenettelyä ei saisi pitää 
kuitenkaan esteenä toimimiselle. EU:n ei pitäisi antaa suosituimmuusasemaa lasten 
pakkotyöllä tuotetun puuvillan tuonnille.

Johtopäätös

Esittelijä on laatinut väliaikaisen mietinnön tekstiilialan pöytäkirjasta, jotta EU voisi osoittaa 
johtajuutta yhteisen kauppapolitiikan alalla unionin arvojen ja tavoitteiden pohjalta. Esittelijä 
haluaa päästä vuoropuheluun komission ja neuvoston kanssa, jotta EU:lle voidaan laatia 
johdonmukainen Uzbekistania koskeva politiikka, jossa ihmisoikeuskysymykset ovat 
keskiössä. Positiiviset keinot muutosten aikaansaamiseksi ovat olemassa, mutta ne on myös 
pantava toimeen.


