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Suġġett: Petizzjoni 0347/2012 imressqa minn Anti Slavery International, assoċjazzjoni 
Ingliża, dwar l-isfruttament tal-minuri fil-produzzjoni tal-qoton fl-
Uzbekistan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni ssostni li l-Gvern Uzbeki jiffavorixxi l-isfruttament tat-tħaddim tat-tfal għall-
produzzjoni tal-qoton.

B’mod partikolari, waqt il-perjodu tal-ħsad, l-iskejjel jingħalqu u t-tfal huma obbligati għax-
xogħol fl-għelieqi tal-qoton.

Waqt li tikkunsidra li l-Unjoni Ewropea hija l-ewwel destinatarju tal-esportazzjonijiet tal-
qoton Uzbeki, il-petizzjoni titlob is-sospensjoni tal-ftehimiet kummerċjali u tariffarji mal-
Uzbekistan

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-4 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

Tul is-snin, l-UE ilha ssegwi s-sitwazzjoni tal-jeddijiet tal-bniedem, inkluż it-tħaddim tat-tfal, 
fl-Uzbekistan b’attenzjoni kbira. Il-Kummissjoni qajmet tħassib dwar ix-xogħol furzat tat-tfal 
f’kull okkażjoni, kemm jekk bħala parti mid-djalogu strutturat tagħha dwar il-jeddijiet tal-
bniedem u kemm jekk skont id-djalogu politiku tagħha, inkluż fl-ogħla livell. 
L-iskema ta’ Is-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati (SPĠ) inħolqot bħala għodda bbażata fuq 
l-inċentivi biex tagħti appoġġ lill-iżvilupp. L-għan tagħha hu li lill-pajjiżi benefiċjarji 
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tintegrahom b’mod aħjar fis-sistema tal-kummerċ dinji billi tgħinhom jersqu lejn rispett aħjar 
għall-prinċipji mnaqqxa fil-konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-jeddijiet tal-bniedem u 
dawk tax-xogħol kif ukoll biex issostni riformi essenzjali. Il-Kummissjoni ma tiffavorixxix 
approċċ ibbażat fuq is-sanzjonijiet, u minflok hi sserraħ fuq il-kooperazzjoni, it-trasparenza u 
d-djalogu bħala għodda aktar effiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE.

Madankollu, il-preferenzi tas-SPĠ jistgħu jiġu rtirati temporanjament jekk pajjiż ikun 
responsabbli ta’ ksur serju u sistematiku tal-prinċipji stabbiliti fil-konvenzjonijiet 
internazzjonali dwar il-jeddijiet tal-bniedem, inklużi l-konvenzjonijiet tal-ILO dwar l-
istandards tat-tħaddim tat-tfal. Il-valutazzjoni ta’ tali ksur għandha tiġi bbażata fuq il-
konklużjonijiet tal-korpi ta’ monitoraġġ relevanti. Għaldaqstant, jekk il-korpi ta’ monitoraġġ 
tal-ILO jikkonkludu li jeżisti ksur serju u sistematiku tal-obbligi tal-Uzbekistan, il-
Kummissjoni tmur tikkunsidra tagħtix bidu għal investigazzjoni dwar l-irtirar temporanju tal-
preferenzi tas-SPĠ.

L-Uzbekistan stiednet lill-Kummissjoni u lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol tan-
NU (l-ILO) għal seminar internazzjonali f’Taxkent fit-2 ta’ Mejju 2012. Fil-marġini ta’ dan l-
avveniment, id-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-ILO iddiskutew mal-awtoritajiet 
Uzbeki x’inhi t-triq li trid tiġi segwita 'l quddiem. Id-diskussjonijiet bejn dawn iż-żewġ 
partijiet għaddejjin il-ħin kollu bil-ħsieb li l-ILO titħalla tosserva l-implimentazzjoni tal-
Konvenzjonijiet tal-ILO fl-Uzbekistan. 
Il-Kummissjoni qiegħda tappoġġja lil dan il-proċess b’mod attiv u fil-Għaxar Kumitat ta' 
Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Uzbekistan, li ltaqa' f'Taxkent fid-19 ta' Lulju 2012, il-
Kummissjoni tenniet il-pożizzjoni tagħha lill-awtoritajiet Uzbeki. Is-sitwazzjoni fl-Uzbekistan 
se tiġi riflessa wkoll fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Pesunal tal-Kummissjoni dwar it-Tħaddim 
tat-Tfal li għandu joħroġ dalwaqt.

Sadattant, l-approċċ generali tal-UE biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli tal-pajjiż jista’ jkollu wkoll effetti pożittivi indiretti. Id-diversifikazzjoni tal-
produzzjoni agrikola u l-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali huma fil-fatt l-objettivi ewlenin ta’ 
programm ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp li għandhu joħroġ dalwaqt li għandu jiġi 
implimentat fl-Uzbekistan.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tinsab imħassba dwar il-kwestjonijiet li tqajmu mill-petizzjonanti u 
f’kooperazzjoni mal-ILO se tkompli teżamina kwalunkwe evidenza sostanzjata tajjeb li 
tinġieb għall-attenzjoni tagħha fir-rigward tax-xogħol furzat tat-tfal fl-Uzbekistan. Il-
Kummissjoni ma teskludix li jingħata bidu għal investigazzjoni dwar l-irtirar temporanju tal-
preferenzi tas-SPĠ jekk ir-rekwiżiti għal din jiġu ssodisfati. Sadattant, il-kwestjoni tat-
tħaddim tat-tfal se tkompli tidher b’mod prominenti fl-implimentazzjoni u s-segwitu tal-
istrateġija tal-UE dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem li ġiet adottata dan l-aħħar għall-Uzbekistan.


