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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un 
sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza 
nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu 
divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par 
tekstilizstrādājumiem
(16384/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (16384/2010),

– ņemot vērā Padomes lūgumu dot piekrišanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 218. panta 6. punkta, otrās daļas a) un v) apakšpunktiem un 207. pantu 
(C7-0097/2011),

– ņemot vērā tā iepriekšējo 2007. gada 15. novembra rezolūciju par Uzbekistānu1, 
2006. gada 26. oktobra rezolūciju par Uzbekistānu2, 2005. gada 27. oktobra3 un 
2005. gada 9. jūnija rezolūcijas par Uzbekistānu4, 1999. gada 12. marta rezolūciju par ES 
un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgumu5, 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par 
sociālās politikas ārējo dimensiju, darba un sociālo standartu veicināšanu un Eiropas 
korporatīvo sociālo atbildību6, 2010. gada 25. novembra rezolūciju par cilvēktiesībām, 
sociāliem un vides standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos7,

– ņemot vērā nolīgumu starp EEK un Uzbekistānu par tekstilizstrādājumu tirdzniecību8 un 
Padomes lēmumu par nolīgumu noslēgšanu par tekstilizstrādājumu tirdzniecību ar 
atsevišķām trešām valstīm (tostarp Uzbekistānu)9,

– ņemot vērā ES un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN)10 un īpaši tā 
16. pantu, kurā noteikts, ka „šo sadaļu nepiemēro tirdzniecībai ar tekstilizstrādājumiem, 
uz kuriem attiecas Kombinētās nomenklatūras 50. līdz 63. nodaļa. Šo izstrādājumu 
tirdzniecību reglamentē atsevišķs nolīgums, kuru parafēja 1995. gada 4. decembrī un 
provizoriski piemēro kopš 1996. gada 1. janvāra”,

                                               
1 OV C 282 E, 6.11.2008., 478. lpp.
2 OV C 313 E, 20.12.2006., 466. lpp.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0415+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0239+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
5 OV C 175 E, 21.6.1999., 432. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7-TA(2011) 0260.
7 Pieņemtie teksti, P7-TA(2010) 0434.
8 OV 17.5.1994., 745.–771. lpp.
9 OV L 326, 22.12.2000., 63. lpp.
10 OV L 229, 31.8.1999., 3. lpp.
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– ņemot vērā Padomes secinājumus par Uzbekistānu, piemēram, 2010. gada 25. oktobra1, 
2009. gada 27. oktobra2, 2008. gada 16. decembra3, 2008. gada 27. oktobra4, 2008. gada 
13. oktobra5 un 2008. gada 29. aprīļa6 secinājumus, kuros paustas bažas par cilvēktiesību 
ievērošanu, demokratizāciju un tiesiskumu Uzbekistānā,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komitejas noslēguma apsvērumus (2005.7 un 
2010. gads8), ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas noslēguma 
apsvērumus (2006. gads)9, Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas noslēguma 
apsvērumus (2010. gads)10, ANO Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumus 
(2006. gads)11, darba grupas ziņojumu par Vispārējo periodisko pārskatu par Uzbekistānu 
(2008. gads)12 un SDO Konferences komitejas ziņojumu par standartu piemērošanu 
(2010. gads13), SDO Ekspertu komitejas ziņojumu par konvenciju un ieteikumu attiecībā 
uz Bērnu darba ļaunāko formu konvencijas piemērošanu (2010.14 un 2011. gads15) un 
SDO Ekspertu komitejas ziņojumu par konvenciju un ieteikumu attiecībā uz Konvencijas 
par piespiedu darba izskaušanu piemērošanu (2010.16 un 2011. gads17), kuros visos 
paustas bažas par ilgstošu bērnu darba izmantošanu Uzbekistānā, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem: 
Eiropas Savienības ieguldījums nolūkā īstenot programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai pasaulē” (COM(2006)0249),

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/117329.pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
3 http://ec.europa.eu/sport/information-center/doc/timeline/european_council_12-12-2008_conclusions_en.pdf
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110783.pdf
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/103295.pdf  
6 http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0428_GAERC4.pdf
7 ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs, Konvencijas saīsinājums: CCPR, Cilvēktiesību
komitejas noslēguma secinājumi — Uzbekistāna. 26.4.2005. (CCPR/CO/83/UZB. (Noslēguma 
apsvērumi/komentāri)), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.CO.83.UZB.En?Opendocument
8 Apvienotās Nācijas, Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Distr. Vispārīgi, CCPR/CO/83/UZB, 
2005. gada 26. aprīlis, Cilvēktiesību komitejas noslēguma secinājumi, Uzbekistāna, 
(http://www.unhcr.org/refworld/type,CONCOBSERVATIONS,,UZB,42d16bab4,0.html)
9 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/E.C.12.UZB.CO.1.En?Opendocument
10Apvienotās Nācijas, Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, CEDAW/C/UZB/CO/4, 
Distr.: Vispārīgi, 2010. gada 5. februāris, Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas noslēguma apsvērumi, 
Uzbekistāna (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UZB-CO-4.pdf)
11Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs, Bērnu tiesību komiteja, Noslēguma secinājumi —
Uzbekistāna. 02/06/2006. (CRC/C/UZB/CO/2.), 
(http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.UZB.CO.2.En?Opendocument)
12 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/UZ/A_HRC_10_82_Add1_Uzbekistan_E.pdf
13Starptautiskā Darba organizācija, Konferences komitejas 2010. gada ziņojums par standartu piemērošanu, 
99. sesija, Ženēva, 2010. (http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-
standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm)
14Starptautiskā Darba organizācija, 99. sesija, 2010., Ekspertu komitejas ziņojums par konvenciju un ieteikumu 
piemērošanu 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf)
15Starptautiskā Darba konference, 100. sesija, 2011., Ekspertu komitejas ziņojums par konvenciju un ieteikumu 
piemērošanu, (ILC. 100/III/1A) 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.pdf)
16OV L 326, 22.12.2000., 63. lpp.
17OV L 229, 31.8.1999., 3. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. februāra paziņojumu „Īpaša vieta bērniem ES ārējās 
darbībās” (COM(2008)0055), kā arī Eiropas Komisijas dienestu 2010. gada 14. janvāra 
darba dokumentu par bērnu darba apkarošanu (SEC(2010)0037),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 14. jūnija secinājumus par bērnu darbu un tās 
aicinājumu Komisijai veikt pētījumu un līdz 2011. gada beigām ziņot par bērnu darba 
ļaunāko formu un tirdzniecību, ņemot vērā starptautisko pieredzi un kompetentu 
starptautisku organizāciju viedokļus,1

– ņemot vērā Starptautiskās darba organizācijas konvencijas, īpaši Minimālā vecuma 
konvenciju (Nr. 138)2, Konvenciju par bērnu darba ļaunāko formu aizliegumu un tūlītēju 
novēršanu (Nr. 182)3, kuras Uzbekistāna ratificēja attiecīgi 2009. un 2008. gadā un kurām 
sekoja Valsts rīcības plāna pieņemšana Uzbekistānā, 

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa 
preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 
31. decembrim 15. pantu4 (VPS regula), kā arī priekšlikuma Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu 19. pantu 
(COM(2011)241),

– ņemot vairāku nevalstisko organizāciju5 un arodbiedrību6 aicinājumus veikt izmeklēšanu 
attiecībā uz VPS preferencēm Uzbekistānai,

– ņemot vērā Vidusāzijas DCI Indikatīvo programmu 2011.–2013. gadam7,

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas starpposma ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā tekstilizstrādājumi ir izslēgti no PSN un tā vietā to tirdzniecību reglamentēja 
divpusējie nolīgumi, kuri zaudēja spēku 2005. gadā, radot juridisku nenoteiktību ES 
eksportētājiem, jo Uzbekistāna (nav PTO locekle) var brīvi palielināt importa tarifus, 
turpretim ES piešķir vislielākās labvēlības režīmu (tarifu veidā) visām pasaules valstīm,

                                               
1Eiropas Savienības Padome, Padomes secinājumi par bērnu darbu, 3023. Ārlietu padomes sanāksme, 
Luksemburga, 2010. gada 14. jūnijs 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/115180.pdf)
2Starptautiskās Darba organizācijas Ģenerālā konference, Konvencija par minimālo vecumu pieņemšanai darbā 
(Piezīme: spēkā stāšanās datums: 19.6.1976.) Konvencija: C138, Ženēva, 26.6.1973., 
(http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138)
3Starptautiskās Darba organizācijas Ģenerālā konference, C182 Bērnu darba ļaunāko formu konvencija, 1999., 
Ženēva, 17.6.1999., (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182)
4 OV L 211/1, 6.8.2008., 1. lpp.
5 Uzņēmējdarbības sociālās atbilstības iniciatīva, C.W.F Children Worldwide Fashion, Anti-Slavery 
International, Uzbekistānas un Vācijas Forums par cilvēktiesībām un ētiskas tirdzniecības iniciatīvu
6 Starptautiskā Arodbiedrību konfederācija-Eiropas Arodbiedrību konfederācija
7Eiropas Komisija, Ārējo attiecību ģenerāldirektorāts, Austrumeiropas direktorāts, Dievidkaukāza, Vidusāzijas 
republikas, DCI Indikatīvā programma 2011.–2013. gadam, 54. lpp., 
(http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf)
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B. tā kā šeit apspriestā protokola mērķis ir iekļaut tekstilizstrādājumus PSN, kas ļaus abām 
pusēm piešķirt vienai otrai MFN statusu, izbeidzot juridisko nenoteiktību ES 
tekstilizstrādājumu eksportētājiem,

C. tā kā ES ir novērsusi šo juridisko nenoteiktību ES tekstilizstrādājumu eksportētājiem, 
iepriekš veicot grozījumus PSN ar vairākām valstīm (piem., Azerbaidžānu 2007. gadā un 
Kazahstānu 2008. gadā),

D. tā kā Padome 2010. gada 25. oktobrī paziņoja, ka tā „joprojām ir nopietni nobažījusies 
par vispārējo situāciju attiecībā uz cilvēktiesībām, demokratizāciju un tiesiskumu 
Uzbekistānā”,

E. tā kā uzbeku politiskajam režīmam vēl ir jāveic svarīgi pasākumi, lai panāktu 
demokrātiju,

F. tā kā Uzbekistāna mantoja un saglabāja lielā mērā nereformētu valsts pārvaldītu 
lauksaimniecības sistēmu, tā kā citas valstis tajā pašā reģionā, piemēram, Kazahstāna un 
mazākā mērā Tadžikistāna, modernizē savu lauksaimniecību un risina daudzas 
problēmas,1

G. tā kā uzbeku lauksaimnieki var oficiāli būt brīvi uzņēmēji, bet viņi nomā savu zemi, 
iepērk mēslojumu un viņiem jāievēro kvotas, ko visu pieprasa valdība, tā kā valdība pērk 
viņu kokvilnu par fiksētu cenu un nopelna ievērojamas naudas summas, pārdodot 
kokvilnu par daudz augstāku cenu pasaules tirgū,

H. tā kā Padomes prezidentūra ES paziņojumā SDO 2011. gadā atgādināja, ka „labi 
dokumentēti apgalvojumi un plaša vienprātība Apvienoto Nāciju struktūru, UNICEF, 
darba devēju un darbinieku pārstāvošu organizāciju un NVO starpā norāda, ka, 
neskatoties uz juridiskajām saistībām, ko uzņēmusies Uzbekistānas valdība, lai izskaustu 
bērnu piespiedu nodarbinātību, praksē gadu no gada ampēram 0,5 līdz 1,5 miljoni skolas 
vecuma bērnu joprojām ir spiesti iesaistīties bīstamā darbā kokvilnas novākšanā līdz pat 
trim mēnešiem gadā,

I. tā kā skolas ir slēgtas rudens ražas novākšanas periodā, kavējot izglītību, 
J. tā kā bērniem, viņu skolotājiem un vecākiem draud sods par nepakļaušanos,
K. tā kā Uzbekistānas valdība ir norādījusi, ka „vecākie bērni tradicionāli palīdz ģimenes 

uzņēmumos” un ka „apgalvojumi par plaši izplatītu piespiedu nodarbinātību 
lauksaimniecībā nav pamatoti”,2

L. tā kā tikai neatkarīga uzraudzība var atklāt faktus un līdz šim Uzbekistānas valdība ir 
atteikusi piekļuvi neatkarīgām uzraudzības misijām, tā kā šis atteikums pats par sevi ir 
valdības saistību pārkāpums un uz to būtu attiecīgi jāreaģē,

M. tā kā saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju ES tekstilizstrādājumu un apģērbu 
eksports uz Uzbekistānu veido 0,05 % no ES tekstilizstrādājumu un apģērba eksporta,

N. tā kā ES ir viena no galvenajiem kokvilnas importētājiem no Uzbekistānas, kuras imports 
tiek lēsts 63–23 % 4 no Uzbekistānas eksportētās kokvilnas pēdējo desmit gadu laikā, 

O. tā kā, pamatojoties uz Savienības ārējās darbības principiem un mērķiem, ES ir morāla 
atbildība izmantot savu ietekmi kā vienai no Uzbekistānas galvenajiem tirdzniecības 
partneriem un lielākajiem kokvilnas importētājiem, lai izbeigtu bērnu piespiedu darba 

                                               
1 Kas ir mainījies? (What has changed?) Londonas Universitāte, Austrumu un Āfrikas studiju skola, 2010. gada 
novembris, (http://www.soas.ac.uk/cccac/centres-publications/file64329.pdf)
2 2011. gada SDO Ekspertu komitejas ziņojums par konvenciju un ieteikumu piemērošanu, 429. lpp. 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_151556.p
df)
3 Avots: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts 
4 http://unctad.org/infocomm/anglais/cotton/market.htm
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izmantošanu šajā valstī, tā kā šī iemesla dēļ protokolu nevar uzskatīt par vienkārši 
tehnisku nolīgumu, kamēr tiek paustas bažas attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu, tādu 
kā bērnu piespiedu darbs kokvilnas novākšanā,

P. tā kā godīgai starptautiskai tirdzniecībai ir nepieciešami vienlīdzīgi konkurences 
nosacījumi un ekonomiskos faktorus, ar ko nosaka cenu uz ES eksportējamiem 
produktiem, nevajadzētu kropļot tādām praksēm, kas ir pretrunā cilvēktiesību un bērnu 
tiesību pamatprincipiem,

Q. tā kā daudzi tekstilizstrādājumu mazumtirgotāji, tostarp Eiropas tirgotāji, ir nolēmuši 
vairs neiepirkt kokvilnu no Uzbekistānas un informēs savus piegādātājus par šo 
apņemšanos, 1

R. tā kā Padome savos 2010. gada 14. jūnija secinājumos par bērnu nodarbinātību norādīja, 
ka tā pilnībā apzinās ES lomu un atbildību cīņā, lai izbeigtu bērnu nodarbinātību,

S. tā kā Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso ir mudinājis Uzbekistānas 
prezidentu Islam Karimov atļaut Starptautiskajās Darba organizācijas (SDO) uzraudzības 
misijai ierasties valstī, lai atrisinātu problēmu ar atlikušajām bērnu nodarbinātības 
praksēm 2,

T. tā kā ES palīdzība Uzbekistānai ES Vidusāzijas stratēģijas ietvaros līdz šim ir pievērsusi 
maz uzmanības lauksaimniecības reformai, 

U. tā kā Komisija arī stingri uzstāj uz SDO uzraudzības misijām kā vienīgo atbilstošo 
uzraudzības struktūru saistībā ar izmeklēšanu par VPS preferenču pagaidu atcelšanu, 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu likvidēt šo prasību VPS regulas pārskatīšanas 
kontekstā,

1. prasa Padomei un Komisijai ņemt vērā šādus ieteikumus:

i) stingri nosodīt bērnu piespiedu nodarbinātību Uzbekistānā;

ii) stingri atbalstīt SDO aicinājumu Uzbekistānas valdībai pieņemt augsta līmeņa 
trīspusēju novērotāju misiju, kurai būtu pilnīga pārvietošanās brīvība un savlaicīga 
piekļuve visām situācijām un attiecīgajām pusēm, tostarp kokvilnas laukiem, lai 
novērtētu konvencijas īstenošanu;

iii) mudina Uzbekistānas valdību nodrošināt, ka tiek izbeigta bērnu piespiedu 
nodarbinātība vietējā mērogā, un cieši sadarboties ar SDO Starptautisko programmu 
bērnu nodarbinātības novēršanai;

iv) veicināt, izmantojot politisko dialogu un palīdzības programmas, uz tirgu orientētas 
Uzbekistānas lauksaimniecības nozares reformas;

v) nodrošināt, ka bērnu piespiedu nodarbinātības izbeigšana kokvilnas ražošanā būtu ES 
delegācijas Taškentā cilvēktiesību stratēģijas prioritāte; uzstāj, ka tas jāatspoguļo 
politikā, uzraudzībā, ziņošanā un finanšu palīdzībā;

                                               
1Starptautiskais Darba tiesību forums, http://www.laborrights.org/stop-child-forced-labor/cotton-
campaign/company-response-to-forced-child-labor-in-uzbek-cotton) 
2 Eiropas Komisijas priekšsēdētāja José Manuel Barroso paziņojums pēc viņa tikšanās ar Uzbekistānas prezidentu Islam 
Karimov (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/40&type=HTML)
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vi) izstrādāt efektīvu izsekošanas mehānismu produktiem, kas tiek ražoti, izmantojot 
bērnu darba smagākās formas; 

vii) atbalstīt Parlamenta pausto aicinājumu kokvilnas tirgotājiem un mazumtirgotājiem 
atteikties no kokvilnas iepirkšanas no Uzbekistānas un informēt patērētājus un visus 
viņu piegādātājus par šo apņemšanos;

viii) uzsākt izmeklēšanu par VPS preferenču pagaidu atcelšanu attiecībā uz kokvilnu un 
turpināt procesu līdz brīdim, kamēr ir notikusi SDO novērotāju misija;

ix) regulāri sniegt Parlamentam būtisku informāciju par situāciju Uzbekistānā;

2. secina, ka tas apsvērs piekrišanas sniegšanu tikai tad, kad Komisija, Padome un 
Uzbekistānas valdība būs pienācīgi sākušas īstenot 1. punktā izklāstītos ieteikumus;

3. uzdod priekšsēdētājam prasīt turpināt apspriešanos ar Padomi;
4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai un Uzbekistānas 

valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments tiek aicināts dot savu piekrišanu protokolam, ar kuru groza partnerības un 
sadarbības nolīgumu. Referents ierosina sagatavot starpposma ziņojumu, lai panāktu pozitīvu 
iznākumu sarunās ar Padomi un Komisiju. Referents uzskata, ka pašreizējā cilvēktiesību 
situācijā nebūtu pareizi, ka EP dod savu piekrišanu, kamēr netiek veiktas izmaiņas 
Uzbekistānas un ES politikās. Referents vēlas uzsākt dialogu ar Padomi un Komisiju nolūkā 
panākt šīs izmaiņas, lai EP varētu vēlāk atkārtoti izvērtēt savas piekrišanu došanu protokolam, 
ar kuru groza Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN). 

Tekstilizstrādājumi un PSN

PSN nolīgumi ar bijušajām Padomju Savienības valstīm tika noslēgti deviņdesmito gadu 
beigās, kad tekstilizstrādājumi vēl bija jutīgs jautājums starptautiskajā tirdzniecībā. Līdz 
1995. gadam tekstilizstrādājumu un apģērbu kvotas tika apspriestas divpusēji, un tās 
reglamentēja daudzpusējās vienošanās par tekstilizstrādājumu tirdzniecību (MFA) noteikumi. 
Tas paredzēja kvantitatīvus ierobežojumus gadījumā, kad atsevišķu produktu importa 
pieaugums rada vai draud radīt nopietnu kaitējumu nozarei importētājvalstī. Laika posmā no 
1995. līdz 2005. gadam importa kvotas tika pakāpeniski likvidētas.

Tā kā ES bija noslēgts divpusējs nolīgums ar Uzbekistānu, ES nolēma iekļaut 16. pantu PSN, 
nepārprotami izslēdzot tekstilizstrādājumus no PSN. Attiecībā uz citām nozarēm PSN
paredzēja savstarpēju vislielākās labvēlības režīmu.

Pārejas perioda beigās tekstilizstrādājumu importa kvotas tika aizliegtas. Atļauti biji tikai 
importa tarifi. ES parasti vislielākās labvēlības statusu attiecībā uz tarifiem piešķīra valstīm, 
kas nebija PTO locekles, tostarp Uzbekistānai. Daudzas PTO valstis dara tāpat. Uzbekistānai 
kā valstij, kas nav PTO locekle, no otras puses, nav pienākuma konsolidēt savus tarifus. Tā 
var brīvi palielināt (vai samazināt) savus tarifus, kā tā vēlas. Tas rada lielu nenoteiktību ES 
tekstilizstrādājumu eksportētāju vidū.

Iekļaujot tekstilizstrādājumus PSN, uz tiem attiektos sadaļa „preču tirdzniecība”. Šī sadaļa 
paredz MFN statusa piešķiršanu, tirdzniecību bez kvantitatīviem ierobežojumiem, brīva 
tranzīta principu, tirdzniecību par tirgus cenām, drošības klauzulu un aizliegumus vai 
ierobežojumus importam, eksportam vai tranzītprecēm, kas pamatojas uz sabiedrības morāli, 
sabiedrības politiku vai sabiedrības drošību.

Attiecībā uz citām valstīm, piemēram, Tadžikistānu PSN paredzēja automātisku panta 
svītrošanu gadījumos, kad divpusējais nolīgums zaudēja spēku. Tā nebija Uzbekistānas 
gadījumā. Pašreiz 16. pants joprojām ir spēkā, tādēļ tekstilizstrādājumi joprojām ir izslēgti no 
PSN. Lai tekstilizstrādājumus iekļautu PSN, ir nepieciešama nepārprotama 16. panta 
svītrošana. Apspriežamais protokols tieši to ierosina. Uzbekistāna nav vienīgais gadījums. ES 
arī noslēdza PSN, ar ko groza protokolus, ar Azerbaidžānu (2007. g.) un Kazahstānu 
(2008. g.).

Protokols un bērnu piespiedu nodarbinātība

Referents saprot, ka šis protokols ir izdevīgs ES eksportētājiem, jo rada tiem juridisku 
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skaidrību. 

Tomēr no ekonomiskā viedokļa šo nolīgumu nevajadzētu novērtēt pārāk augstu. ES 
tekstilizstrādājumu eksporta uz Uzbekistānu vērtība ir EUR 16,4 miljoni — 0,05 % no ES 
kopējā tekstilizstrādājumu eksporta.

Turklāt nolīgumu ar Uzbekistānu tekstilizstrādājumu nozarē nevar uzskatīt par atsevišķu 
tehnisku jautājumu. Fakts, ka Economist Intelligence Unit ierindo Uzbekistānu 164. vietā savā 
„Demokrātijas indeksā” 167 valstu vidū un „Freedom House Index” piešķir Uzbekistānai 
īpašu vietu, ierindojot 9 „sliktāko no vissliktāko” vidū, rada bažas par faktisku cilvēka 
pamattiesību ievērošanu. Jāatgādina arī, ka no 2005.–2009. gadam ES noteica sankcijas pret 
Uzbekistānu un Padome šajā laikposmā pieņēma secinājumus katrus sešus mēnešus.

Uzbekistāna ir pasaules piektā lielākā kokvilnas ražotāja un trešā lielākā kokvilnas 
eksportētājvalsts. Uzbekistānā politisko un ekonomisko situāciju kontrolē valsts. Kokvilna 
tiek ražota zemnieku saimniecībās, bet novāktā kokvilna ir jānodod valstij piederošiem 
uzņēmumiem par cenu, ko diktē valsts. Saskaņā ar Pasaules Bankas pētījumu 
lauksaimniekiem oficiāli izmaksātā summa ir tikai viena trešā daļa no eksporta cenas. 

Valdības ierēdņi kokvilnas ražas novākšanas laikā mobilizē bērnus kā lētu darbaspēku. Tiek 
lēsts, ka tie ir no 200,000 līdz 2 miljoniem bērnu vecumā no 9–15 gadiem. Valsts diktē kvotas 
kokvilnai, kas ir jāizpilda. Šo kvotu ievērošana tiek īstenota hierarhiski: ražas novākšanas 
sākumā provinču vadītāji nodod saistošus rīkojumus savu attiecīgo rajonu vadītājiem slēgt 
skolas un nosūtīt bērnus darbā uz ražas novākšanu. Rajonu vadītāji pēc tam nosūta šos 
rīkojumus attiecīgo rajonu izglītības pārvaldēm. No šejienes tiek dota komanda tieši skolām. 
Katrai provincei ir jāizpilda tai piešķirtā kvota valsts kokvilnas plāna ietvaros. Šī kvota ir 
sadalīta starp vairākiem atsevišķiem rajoniem uz kvotu kokvilnas, kas jānovāc individuālam 
bērnam.

Skolām ir pienākums sūtīt bērnus uz kokvilnas laukiem. Administratīvie darbinieki un 
skolotāji, kuri atsakās pakļauties, riskē zaudēt savu darbu. Ģimenes, kuru bērni atsakās 
strādāt, izjūt spiedienu no policijas un prokuratūras. Varas iestādes draud nepiešķirt pensiju 
un sociālo atbalstu, atslēgt elektrību, gāzes un ūdens piegādi un pat arestēt, ieslodzīt cietumā 
un izvirzīt apsūdzību nepaklausīgo ģimeņu locekļiem.

Lauksaimnieki pēc tam pārņem darba organizāciju: viņi savāc bērnu novākto kokvilnu un 
samaksā bērniem viņu niecīgo algu. Lauksaimnieki finansē lauku darbu ar skolu 
administrācijas palīdzību, un skolotāji nosūta naudu katru nedēļu. Tie lauksaimnieki, kas 
nodrošina bērniem ēdienu, atskaita radušos izdevumus no bērnu algām.

Saskaņā ar šo sistēmu daudzas skolas, īpaši lauksaimniecības reģionos, ir slēgtas no 
septembra līdz novembrim/decembrim. Rezultātā iesaistītie bērni divus līdz trīs mēnešu katru 
gadu kavē skolu. 

Uzbekistānas, ES un pārējās starptautiskās kopienas atbilde

Uzbekistānas valdība noliedz problēmas esamību un norāda, ka šī ir ģimenes saimniecību 
darbība. Ilgstošu apgalvojumu par bērnu piespiedu nodarbinātību rezultātā Uzbekistānas 
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valdība 2008. gadā ratificēja divas SDO konvencijas par bērnu darbu: par minimālo 
nodarbinātības vecumu (Nr. 138), par smagāko bērnu darba veidu aizliegšanu un tūlītēju 
darbību to izskaušanai (Nr. 182) un apstiprināja valsts rīcības plānu (NAP) konvenciju 
īstenošanai.

Gadu gaitā daudzas starptautiskas organizācijas (tostarp ANO un SDO) ir paudušas bažas par 
bērnu (piespiedu) darba izmantošanu Uzbekistānā. Tomēr Uzbekistānas valdība neļauj 
ierasties valstī neatkarīgiem starptautiskiem novērotājiem ražas novākšanas sezonā, lai 
pārbaudītu SDO konvenciju īstenošanu. Valdība neizmanto iespēju pierādīt daudzos 
ziņojumus, norādot, ka apgalvojumi par bērnu piespiedu nodarbinātību ir nepatiesi.

ES prezidentūra SDO šā gada jūnijā atzina, ka ir „labi dokumentēti apgalvojumi un plaša 
vienprātība Apvienoto Nāciju struktūru, UNICEF, darba devēju un darbinieku pārstāvošu 
organizāciju un NVO starpā attiecībā uz bērnu piespiedu nodarbinātību Uzbekistānā”.

Daudzi tekstilizstrādājumu mazumtirgotāji, kā Tesco, Marks and Spencer, Levi Strauss & Co, 
GAP, C&A, Wal-Mart (ASV), ir apņēmušies vērsties pret bērnu piespiedu nodarbinātību 
Uzbekistānas kokvilnas nozarē. 

ES ir lielākais Uzbekistānas kokvilnas importētājs. Saskaņā ar UNCTAD vairākus gadus ES 
importēja 23 % no Uzbekistānas kokvilnas. Šie dati sniedz ES morālu atbildību risināt bērnu 
piespiedu nodarbinātības problēmu. Tai jāizmanto sava ietekme, lai uzlabotu Uzbekistānas 
bērnu likteni.

Saskaņā ar LESD 207. panta 1. punktu kopējo tirdzniecības politiku īsteno, ievērojot 
Savienības ārējās darbības principus un mērķus, un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
3. pantu tā veicina inter alia cilvēktiesību aizsardzību. Tādēļ referents uzskata, ka protokolu 
nevar uzskatīt par vienkārši tehnisku nolīgumu, kamēr bažas par cilvēktiesībām, kā bērnu 
piespiedu nodarbinātība, tiek paustas tieši attiecībā uz kokvilnas novākšanu.

Eiropas Parlamentam nevajadzētu ļaut ekonomiskajai interesei dominēt pār satraucošo 
jautājumu par bērnu piespiedu nodarbinātību Uzbekistānā 0,05 % mūsu tekstilizstrādājumu 
eksporta interesēs, kura vērtība ir EUR 16,4 miljoni. 

Tādas iniciatīvas kā stingri ES paziņojumi (piemēram, priekšsēdētāja José Manuel Barroso
2011. gada 24. janvāra paziņojums, atbalstot neatkarīgas uzraudzības misijas piekļuvi 
Uzbekistānā) ir ļoti apsveicami, kā arī uzmanība, kas pievērsta bērnu nodarbinātības 
jautājumam visu ES un Uzbekistānas sanāksmju ietvaros. Bet vēl ir daudz darāmā.

SDO piekļuve joprojām ir būtiska, lai konstatētu faktus un sāktu strādāt pie risinājuma 
Uzbekistānas bērniem. Šai saistībā svarīga būtu SDO IPEC programma.

Referents atzinīgi vērtē vienošanos izveidot ES delegāciju Taškentā un uzskata, ka to 
vajadzētu izmantot, lai iegūtu informāciju uz vietas un palielinātu ES politisko profilu. Bērnu 
piespiedu nodarbinātībai ir jābūt prioritāram jautājumam ES cilvēktiesību stratēģijā 
Uzbekistānā, īstenojot to ar uzraudzību, ziņošanu un finanšu palīdzību.

Referents atbalsta pozitīvu pieeju, kurā jāiekļauj arī palīdzība Uzbekistānai. ES palīdzību 
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vajadzētu koncentrēt uz lauksaimniecības reformu, veicinot samazinātu administratīvu 
regulējumu attiecībā uz kokvilnu. Kazahstānā un mazākā mērā Tadžikistānā progress ir 
sasniegts. Padarot kokvilnas ražošanu daudz ienesīgāku pašiem lauksaimniekiem, mazāk 
pieaugušā darbaspēka aizplūstu no Uzbekistānas un nestu lielākas investīcijas iekārtās lauku 
saimniecībās. 

Referents arī atzinīgi vērtē Padomes aicinājumu Komisijai ziņot par saistību starp bērnu darba 
ļaunākajām formām. Šajā ziņojumā vajadzētu izvirzīt priekšlikumus par to, kā ES var efektīvi 
izsekot produktus, kas ražoti, izmantojot bērnu darba ļaunākās formas.

Referents uzskata, ka tikmēr, kamēr Uzbekistānas valdība turpinās atteikt pilnīgu piekļuvi 
SDO, ES vajadzētu uzsākt izmeklēšanu par pagaidu VPS tiesību atcelšanu Uzbekistānas 
kokvilnai. Referentam ir zināms, ka iepriekš Komisija gaidīja SDO izmeklēšanas komitejas 
izveidi. Šai saistībā referents atzinīgi vērtē jauno VPS priekšlikumu, kas likvidē šo 
nosacījumu, lai varētu notikt izmeklēšana.

Tomēr referents uzsver, ka pašreizējo procedūru izmeklēšanas uzsākšanai nevajadzētu 
uzskatīt par šķērsli, lai rīkotos. ES nevajadzētu dot preferenciālu piekļuvi kokvilnas 
importam, kas ražota, izmantojot bērnu piespiedu darbu.

Secinājums

Referents ir sagatavojis starpposma ziņojumu par tekstilizstrādājumu protokolu, lai ES varētu 
parādīt savu vadošu lomu kopējās tirdzniecības politikas jomā saskaņā ar Savienības vērtībām 
un mērķiem. Referents vēlas uzsākt dialogu ar Komisiju un Padomi, lai izveidotu saskaņotu 
ES politiku attiecībā uz Uzbekistānu, kuras pamatā ir ar cilvēktiesībām saistīti apsvērumi. 
Pozitīvi instrumenti pārmaiņām jau ir, bet tie ir arī jāīsteno.


