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Temats: Lūgumraksts Nr. 0347/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes apvienība 
„Anti slavery international”, par nepilngadīgo ekspluatāciju kokvilnas 
ražošanā Afganistānā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā apgalvots, ka Uzbekistānas valdība veicina bērnu darba izmantošanu kokvilnas 
ražošanā.

Īpaši ražas novākšanas laikā tiek aizslēgtas skolas, un bērniem ir jāstrādā kokvilnas laukos.

Tā kā Eiropas Savienība ir galvenais Uzbekistānas kokvilnas eksporta galamērķis, 
lūgumrakstā tiek aicināts pārtraukt tirdzniecības un tarifu nolīgumus ar Uzbekistānu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

„Daudzus gadus ES ir uzmanīgi sekojusi cilvēktiesību situācijai Uzbekistānā, tostarp bērnu 
darba situācijai. Komisija vienmēr ir paudusi bažas par piespiedu bērnu darbu gan strukturētā 
dialogā par cilvēktiesībām, gan politiskā dialoga laikā, tostarp arī augstākajā līmenī. 

Vispārējo preferenču sistēma (VSP) tika izveidota kā stimuls attīstības atbalstīšanai. Šīs 
sistēmas mērķis ir iekļaut saņēmējvalstis pasaules tirdzniecības sistēmā, palīdzot tām virzīties 
uz labāku to principu ievērošanu, kuri ir paredzēti starptautiskajās konvencijā par 
cilvēktiesībām un darba tiesībām, kā arī veikt būtiskas reformas. Komisija nedod priekšroku 
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pieejai, kuras pamatā ir sodi, tā vietā paļaujoties uz sadarbību, pārredzamību un dialogu, kas ir 
efektīvāki līdzekļi ES mērķu sasniegšanai.

Tomēr VSP preferences uz laiku var atņemt, ja valsts ir atbildīga par nopietniem un 
sistemātiskiem to principu pārkāpumiem, kuri izklāstīti starptautiskajās cilvēktiesību 
konvencijās, tostarp SDO konvencijā par bērnu darba standartiem. Šo pārkāpumu 
novērtējuma pamatā ir jābūt attiecīgo uzraudzības iestāžu secinājumiem. Ja SDO uzraudzības 
iestādes secina, ka Uzbekistāna ir nopietni un sistemātiski pārkāpusi savas saistības, Komisija 
apsvērtu izmeklēšanas uzsākšanu, lai īslaicīgi atņemtu VSP preferences.

Uzbekistāna uzaicināja Komisiju un ANO Starptautisko Darba organizāciju (SDO) uz 
starptautisku semināru, kas 2012. gada 2. maijā notika Taškentā. Šā pasākuma laikā Komisijas 
un SDO delegācijas apspriedās ar Uzbekistānas iestādēm par turpmākajiem soļiem. Pašlaik 
turpinās abu pušu diskusijas, lai ļautu SDO novērot SDO konvenciju īstenošanu Uzbekistānā. 

Komisija aktīvi atbalsta šo procesu un ES un Uzbekistānas 10. sadarbības komitejas 
sanāksmē, kas notika 2012. gada 19. jūlijā Taškentā, Komisija atkārtoja savu nostāju 
Uzbekistānas iestādēm. Uzbekistānas situācija tiks atspoguļota arī gaidāmajā Komisijas 
dienestu darba dokumentā par bērnu nodarbinātību.

Tai pat laikā ES vispārīgā pieeja, atbalstot valsts ekonomisko un sociālo attīstību, var 
nodrošināt netiešu pozitīvu ietekmi. Lauksaimniecības produkcijas dažādošana un ekonomiskā 
attīstība lauku rajonos ir galvenie mērķi attīstības sadarbības programmā, kura tiks īstenota 
Uzbekistānā.

Secinājums

Komisija ir noraizējusies par jautājumiem, kurus ierosinājuši lūgumraksta iesniedzēji,  un 
sadarbībā ar SDO turpinās pārbaudīt jebkuru tās redzeslokā nonākušu pamatotu un būtisku 
informāciju par piespiedu bērnu darba izmantošanu Uzbekistānā. Komisija neizslēdz iespēju 
apsvērt īslaicīgu VSP preferenču piemērošanas pārtraukšanu, ja būs izpildīti visi tam 
nepieciešamie nosacījumi. Līdz tam bērnu darbs tiks iekļauts svarīgāko jautājumu lokā 
attiecībā uz nesen pieņemtās ES cilvēktiesību stratēģijas Uzbekistānā īstenošanu un kontroli.


