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Tárgy: Az Anti-Slavery International brit egyesület által benyújtott 0347/2012. 
számú petíció a gyermekek üzbegisztáni gyapottermelésben való 
kizsákmányolásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az üzbég kormány támogatja a gyapottermelésben alkalmazott 
gyermekmunkát.

Különösen betakarítás idején, amikor az iskolák bezárnak, és a gyerekeket a 
gyapotültetvényeken dolgoztatják.

Figyelembe véve, hogy az Európai Unió az üzbég gyapotexport elsődleges célállomása, a 
petíció benyújtója az Üzbegisztánnal kötött kereskedelmi és vámmegállapodás felfüggesztését 
kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

Az EU évek óta szorosan figyelemmel kíséri az emberi jogok, többek között a gyermekmunka 
helyzetét Üzbegisztánban. A gyermekkényszermunkával kapcsolatosan a Bizottság minden 
alkalommal kifejezte aggodalmát, többek között az emberi jogokról szóló strukturált 
párbeszédei vagy politikai párbeszédei részeként, akár a legmagasabb szinten is. 
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Az általános preferenciarendszert (GSP) a fejlődés ösztönzésének támogató eszközeként 
hozták létre. Célja, hogy a kedvezményezett országokat jobban integrálja a világkereskedelmi 
rendszerbe azáltal, hogy segíti őket az emberi jogokra és a munkajogra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekbe foglalt elvek nagyobb fokú tiszteletben tartásában, valamint az alapvető 
reformok megtételében. A Bizottság nem pártolja a szankcióalapú megközelítést, ehelyett az 
uniós célitűzések elérése szempontjából hatékonyabb eszköznek tartja az együttműködést, az 
átláthatóságot és a párbeszédet. 

Az általános preferenciarendszert azonban ideiglenesen vissza lehet vonni, ha egy ország 
felelősnek tekinthető az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi egyezményekben, többek 
között a gyermekmunkára vonatkozó előírásokat tartalmazó ILO-egyezményekben 
meghatározott elvek súlyos és rendszerszerű megszegéséért. E megszegések értékelésének az 
illetékes megfigyelő szerv következtetésein kell alapulnia. Ennek megfelelően, amennyiben 
az ILO megfigyelő szervei megállapítják, hogy Üzbegisztán súlyosan és rendszerszerűen 
megszegi kötelezettségvállalásait, úgy a Bizottságnak meg kell fontolnia egy, a GSP 
ideiglenes visszavonására vonatkozó vizsgálat kezdeményezését.

Üzbegisztán 2012. május 2-án meghívta a Bizottságot és az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetét (ILO) egy nemzetközi szemináriumra Taskentbe. E rendezvény keretében a 
Bizottság és az ILO küldöttsége megbeszéléseket folytatott az üzbég hatóságokkal az előttük 
álló útról. E két fél közötti megbeszélések folyamatosak és arra irányulnak, hogy lehetővé 
tegyék az ILO számára az ILO-egyezmények Üzbegisztán általi végrehajtásának 
megfigyelését. 
A Bizottság aktívan támogatja ezt a folyamatot, és a 2012. július 19-én Taskentben tartott 10. 
EU–Üzbegisztán Együttműködési Bizottságban megismételte álláspontját az üzbég 
hatóságoknak. Az üzbegisztáni helyzetről a Bizottságnak a gyermekmunkáról szóló következő 
szolgálati munkadokumentumában is szó lesz.
Mindeközben az ország fenntartható gazdasági és szociális fejlődésének támogatására 
irányuló átfogó uniós álláspontnak közevetett pozitív hatásai is lehetnek. Alapjában véve a 
mezőgazdasági termelés diverzifikálása és a vidéki területek gazdasági fejlődése az 
Üzbegisztánban végrehajtandó elkövetkező fejlesztési együttműködési program kulcselemeit 
képezik.

Következtetés

A Bizottságot foglalkoztatja a petíció benyújtója által felvetett ügy és az ILO-val 
együttműködésben továbbra is meg fogja vizsgálni az összes jól megalapozott bizonyítékot, 
amelyre az üzbegisztáni gyermekkényszermunkával kapcsolatosan felhívják a figyelmét. A 
Bizottság nem zárja ki, hogy a GSP ideiglenes visszavonására vonatkozó vizsgálatot 
kezdeményez, amennyiben ehhez valamennyi követelmény teljesült. Mindeközben a 
gyermekmunka továbbra is prioritást élvező kérdés lesz az Európai Uniónak a nemrégiben 
elfogadott üzbegisztáni emberi jogi stratégiájának végrehajtásában és nyomon követésében.


