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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0347/2012, внесена от британската асоциация „Аnti-Slavery 
International“, относно експлоатацията на непълнолетни за производството 
на памук в Узбекистан0347/2012

1. Резюме на петицията

В петицията се твърди, че узбекското правителство толерира използването на детския 
труд при производството на памук.

По време на събиране на реколтите училищата се затварят и децата са длъжни да 
работят на памуковите полета.

Като има предвид, че Европейският съюз е на първо място сред дестинациите за износ 
на узбекски памук, вносителят на петицията иска търговските и тарифните 
споразумения с Узбекистан да бъдат прекратени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2012 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 септември 2012 г..

През годините ЕС следи с повишено внимание положението на правата на човека, 
включително използването на детски труд, в Узбекистан.   При всеки подходящ случай 
Комисията повдигаше въпроса с принудителния детски труд, било като част от 
структуриран диалог по въпросите на правата на човека или в рамките на политическия 
й диалог, включително на най-високо равнище.  
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Общата система за преференции (ОСП) беше създадена като основано на стимули 
средство в подкрепа на развитието. Целта му е по-добре да интегрира държавите 
бенефициери в системата на световната търговия като им помогне да напреднат към по-
добро зачитане на установените в международните конвенции принципи в областта на 
правата на човека и трудовите права, както и да стабилизира съществените реформи.  
Комисията не подкрепя основан на санкции подход, като вместо това разчита на 
сътрудничеството, прозрачността и диалога като по-ефикасно средство за постигане на 
целите на ЕС. 

Преференциите по ОСП обаче могат временно да бъдат оттеглени, ако държавата е 
отговорна за тежки и системни нарушения на установените в конвенциите за зачитане 
на правата на човека принципи, включително конвенциите на МОТ за стандартите 
относно детския труд.  Оценката на подобни нарушения трябва да се основава на
заключенията на съответните органи за наблюдение. Следователно, ако органите за 
наблюдение на МОТ заключат, че са налице тежки и системни нарушения на 
задълженията на Узбекистан, Комисията ще разгледа възможността за започване на 
проучване за временното оттегляне на преференциите по ОСП.

Узбекистан покани Комисията и Международната организация на труда (МОТ) на ООН 
на международен семинар в Ташкент на 2 май 2012 г.  В рамките на форума, 
делегациите на Комисията и на МОТ обсъдиха с узбекските органи предстоящите 
стъпки.  Разговорите между двете страни продължават с цел да позволят на МОТ да 
наблюдава прилагането на конвенциите на МОТ в Узбекистан.  
Комисията активно подкрепя този процес и на 10-ия комитет за сътрудничество Ес-
Узбекистан, състоял се в Ташкент на 19 юли 2012 г., Комисията потвърди позицията си 
пред узбекските органи.  Положението в Узбекистан ще бъде отразено и в предстоящия 
работен документ на Комисията относно детския труд. 
Междувременно, цялостният подход на ЕС в подкрепа на устойчивото икономическо и 
социално развитие на страната може също да окаже непряко положително въздействие.  
Диверсификацията на селскостопанската продукция и икономическото развитие на 
селските райони са ключовите цели на бъдещата програма за развитие, която ще се 
приложи в Узбекистан. 

Сключване

Комисията изразява загриженост по повод повдигнатите от вносителя въпроси и, в 
сътрудничество с МОТ, ще продължи да разглежда всички обосновани доказателства, 
представени на вниманието й относно използването на принудителен детски труд в 
Узбекистан.  Комисията не изключва да започне проучване на възможността временно 
да оттегли преференциите по ОСП, ако всички изисквания за това бъдат изпълнени. 
Междувременно въпросът с използването на детски труд ще продължи да заема важно 
място в прилагането и проследяването на неотдавна приетата стратегия на ЕС за 
правата на човека в Узбекистан. 


