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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0347/2012, της βρετανικής οργάνωσης Anti-slavery International, 
σχετικά με την εκμετάλλευση των ανηλίκων για την παραγωγή βάμβακος στο 
Αφγανιστάν

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά υποστηρίζει ότι η ουζμπεκική κυβέρνηση ευνοεί τη χρήση της παιδικής εργασίας 
για την παραγωγή βάμβακος.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της συγκομιδής, τα σχολεία κλείνουν και τα παιδιά 
υποχρεούνται να εργαστούν στα χωράφια βάμβακος.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος παραλήπτης του ουζμπεκικού βάμβακος, 
δια της αναφοράς ζητείται η αναστολή των εμπορικών και δασμολογικών συμφωνιών με το 
Ουζμπεκιστάν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της παιδικής εργασίας στο 
Ουζμπεκιστάν. Σε κάθε ευκαιρία, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με την 
καταναγκαστική παιδική εργασία, είτε στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είτε στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που διεξάγει ακόμα και σε 
ανώτατο επίπεδο. 
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Το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στην 
παροχή κινήτρων και αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης. Στόχος του εν λόγω 
συστήματος είναι να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα τις δικαιούχες χώρες στο παγκόσμιο 
εμπορικό σύστημα παρέχοντάς τους βοήθεια ώστε να σημειώσουν πρόοδο στην τήρηση των 
αρχών που διαφυλάσσονται στις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα και εργασιακά 
δικαιώματα καθώς και να δεσμευθούν για ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή δεν 
τάσσεται υπέρ μιας προσέγγισης που βασίζεται σε κυρώσεις, ενώ θεωρεί ότι η συνεργασία, η 
διαφάνεια και ο διάλογος αποτελούν πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ.

Ωστόσο, εάν σε μια χώρα παρατηρείται σοβαρή και συστηματική παραβίαση των αρχών που 
ορίζονται στις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
της ΔΟΕ για τα πρότυπα που αφορούν την παιδική εργασία, είναι δυνατόν οι προτιμήσεις 
ΣΓΠ να αποσυρθούν προσωρινά. Η αξιολόγηση παρόμοιων παραβιάσεων πρέπει να 
στηρίζεται στα συμπεράσματα των σχετικών οργάνων παρατήρησης. Συνεπώς, εάν τα όργανα 
παρατήρησης της ΔΟΕ καταλήξουν ότι παρατηρείται σοβαρή και συστηματική παραβίαση 
των υποχρεώσεων του Ουζμπεκιστάν, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
προχωρήσει σε προσωρινή απόσυρση των προτιμήσεων ΣΓΠ.

Το Ουζμπεκιστάν προσκάλεσε την Επιτροπή και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) του 
ΟΗΕ να συμμετάσχουν σε διεθνές σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2012 στην 
Τασκένδη. Στο περιθώριο του εν λόγω σεμιναρίου, η  Επιτροπή και οι αντιπροσωπείες της 
ΔΟΕ συζήτησαν με τις αρχές του Ουζμπεκιστάν τη μελλοντική πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσουν. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο αυτών μερών συνεχίζονται ούτως ώστε η ΔΟΕ 
να μπορεί να παρακολουθεί την εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ στο Ουζμπεκιστάν. 
Η Επιτροπή στηρίζει ενεργά την παραπάνω διαδικασία ενώ, στο πλαίσιο της 10ης Επιτροπής 
Συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν, η οποία διεξήχθη στην Τασκένδη στις 19 Ιουλίου 2012, η 
Επιτροπή επανέλαβε τη θέση της στις ουζμπεκικές αρχές. Η κατάσταση στο Ουζμπεκιστάν θα 
εξεταστεί επίσης στο προσεχές έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την 
παιδική εργασία.

Στο μεταξύ, η γενική προσέγγιση της ΕΕ που αποσκοπεί στη στήριξη της βιώσιμης 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας ενδέχεται επίσης να έχει έμμεσες θετικές 
επιπτώσεις. Η διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής και η οικονομική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών αποτελούν τους κύριους στόχους του επόμενου προγράμματος 
αναπτυξιακής συνεργασίας που πρόκειται να εφαρμοστεί στο Ουζμπεκιστάν.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για τα ζητήματα που εγείρουν οι αναφέροντες και θα 
συνεχίσει, σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, να εξετάζει τα δεόντως αιτιολογημένα στοιχεία που 
περιέρχονται σε γνώση της όσον αφορά τη χρήση καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στο 
Ουζμπεκιστάν. Η Επιτροπή δεν αποκλείει την έναρξη έρευνας για ενδεχόμενη προσωρινή 
απόσυρση των προτιμήσεων ΣΓΠ εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις. 
Εντωμεταξύ, το ζήτημα της παιδικής εργασίας θα εξακολουθεί να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 
κατά την εφαρμογή και την παρακολούθηση της προσφάτως εγκριθείσας στρατηγικής 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ για το Ουζμπεκιστάν.
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