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Tema: Peticija Nr. 0347/2012 dėl nepilnamečių išnaudojimo Uzbekistano medvilnės 
gamybos sektoriuje, kurią pateikė Didžiosios Britanijos organizacija „Anti-
Slavery International“

1. Peticijos santrauka

Peticijoje tikinama, kad Uzbekistano vyriausybė skatina nepilnamečių išnaudojimą medvilnės 
gamybos sektoriuje.

Kalbant konkrečiai, derliaus nuėmimo laikotarpiu uždaromos mokyklos ir vaikai verčiami 
dirbti medvilnės laukuose.

Kadangi Europos Sąjunga yra pagrindinė uzbekiškos medvilnės eksporto vieta, peticijoje 
reikalaujama stabdyti su Uzbekistanu pasirašytus susitarimus dėl prekybos ir tarifų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Daugybę metu ES labai įdėmiai stebėjo žmogaus teisių, taip pat vaikų darbo padėtį 
Uzbekistane. Komisija kiekviena proga aukščiausiu lygmeniu kėlė susirūpinimą keliančius 
klausimus dėl priverstinio vaikų darbo – ar tai būtų dalis struktūrizuoto dialogo žmogaus teisių 
klausimais, ar tai būtų daroma jos politinio dialogo pagrindu.

Bendroji lengvatinių muitų tarifų sistema sukurta kaip paskatomis grindžiama priemonė 
vystymuisi remti. Jos tikslas – labiau integruoti paramą gaunančias šalis į pasaulio prekybos 
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sistemą padedant joms siekti pažangos siekiant didesnės pagarbos tarptautinėse konvencijose, 
susijusiose su žmogaus ir darbo teisėmis, išdėstytiems principams, taip pat įvykdyti esmines 
reformas. Komisija nepritaria sankcijomis grindžiamam požiūriui ir vietoj to pasikliauja 
bendradarbiavimu, skaidrumu ir dialogu – žymiai veiksmingesnėmis priemonėmis ES 
tikslams pasiekti.

Tačiau pagal Bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą numatytos lengvatos gali būti laikinai 
atšauktos, jei šalis rimtai ir sistemingai pažeidžia principus, išdėstytus tarptautinėse žmogaus 
teisių konvencijose, įskaitant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas dėl vaikų 
darbo standartų. Šių pažeidimų vertinimas turi būti pagrįstas atitinkamų stebėsenos organų 
išvadomis. Taigi TDO stebėsenos organams nustačius, kad rimtai ir sistemingai pažeidžiami 
Uzbekistano įsipareigojimai, Komisija svarstytų galimybę pradėti tyrimą dėl laikino pagal 
Bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą numatytų lengvatų atšaukimo.

Uzbekistanas pakvietė Komisijos ir JT TDO atstovus į tarptautinį seminarą, kuris 2012 m. 
gegužės 2 d. įvyko Taškente. Šio renginio kontekste Komisijos ir TDO delegacijos ir 
Uzbekistano valdžios institucijų atstovai aptarė pažangą. Šių dviejų šalių diskusijos tęsiasi 
siekiant, kad TDO būtų leista stebėti, kaip Uzbekistane įgyvendinamos TDO konvencijos.

Komisija aktyviai remia šį procesą ir per 10-ojo ES ir Uzbekistano bendradarbiavimo 
komiteto posėdį, kuris 2012 m. liepos 19 d. buvo surengtas Taškente, ji pakartojo savo 
poziciją Uzbekistano valdžios institucijų atstovams. Padėtis Uzbekistane bus atspindėta ir 
būsimajame Komisijos tarnybų darbo dokumente dėl vaikų darbo.

Kol kas bendras ES požiūris remti tvarų ekonominį ir socialinį šios šalies vystymąsi taip pat 
gal turėti netiesioginio teigiamo poveikio. Žemės ūkio gamybos ir ekonominio vystymosi 
kaimo vietovėse įvairinimas išties yra svarbiausi būsimosios vystymosi bendradarbiavimo 
programos, kurią ketinama įgyvendinti Uzbekistane, tikslai.

Išvada

Komisija reiškia susirūpinimą dėl peticijos pateikėjų iškeltų klausimų ir bendradarbiaudama 
su TDO toliau tikrins bet kokius jos dėmesiui pateiktus gerai pagrįstus įrodymus, susijusius su 
priverstinio vaikų darbo naudojimu Uzbekistane. Komisija neatmeta galimybės inicijuoti 
tyrimo dėl laikino pagal Bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą numatytų lengvatų 
atšaukimo, jei bus tenkinami visi šiuo tikslu taikomi reikalavimai. Kol kas vaikų darbo 
klausimas bus toliau aktyviai keliamas įgyvendinant neseniai priimtą ES žmogaus teisių 
strategiją Uzbekistanui ir imantis su tuo susijusių priemonių.“


