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Έκθεση A7-0427/2011 

George Sabin Cutaş 

Συµφωνία εταιρικής σχέση και συνεργασίας ΕΚ/ Ουζµπεκιστάν και διµερές εµπόριο 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

2010/0323(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση 
του Ουζµπεκιστάν έχει ξεκινήσει τη 
διαδικασία λήψης σηµαντικών µέτρων 
για την επίτευξη του εκδηµοκρατισµού, 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό 
καθεστώς στο Ουζµπεκιστάν πρέπει να 
κάνει σηµαντικά βήµατα ακόµη για την 
επίτευξη του εκδηµοκρατισµού, 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

Ουζµπεκιστάν κληρονόµησε ένα 

κρατικοκεντρικό αγροτικό τοµέα και δεν 

προέβη σε ευρείες µεταρρυθµίσεις, τη 
στιγµή που γειτονικές χώρες, όπως το 
Καζακστάν και, σε µικρότερο βαθµό, το 
Τατζικιστάν, εκσυγχρονίζουν τον 
αγροτικό τοµέα τους και αντιµετωπίζουν 
πολλές από τις δυσλειτουργίες του· ότι µια 
πραγµατική αγροτική µεταρρύθµιση 

συνοδευόµενη από µηχανοποίηση θα 

περιορίσει σηµαντικά την καταναγκαστική 

παιδική εργασία και τη σπατάλη ύδατος 

και θα καταστήσει τις εκµεταλλεύσεις 
αποδοτικότερες, 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

Ουζµπεκιστάν κληρονόµησε ένα 

κρατικοκεντρικό αγροτικό τοµέα και δεν 

προέβη σε ευρείες µεταρρυθµίσεις· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι µια πραγµατική 
αγροτική µεταρρύθµιση συνοδευόµενη από 

µηχανοποίηση θα περιορίσει σηµαντικά 

την καταναγκαστική παιδική εργασία και 

τη σπατάλη ύδατος, 
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Παράγραφος 1 – σηµείο vii 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

vii). να συµβάλουν µέσω του πολιτικού 
διαλόγου και προγραµµάτων στήριξης 
στις µεταρρυθµίσεις που προσανατολίζουν 
τον αγροτικό τοµέα του Ουζµπεκιστάν 
στην αγορά· να προτείνουν τη βοήθεια 
της Ένωσης για τη σταδιακή µετάβαση 
στην ιδιωτικοποίηση και την ελευθέρωση 
του κλάδου στο Ουζµπεκιστάν, σύµφωνα 
µε τις εξελίξεις που παρατηρούνται στις 
γειτονικές χώρες· 

vii). να συµβάλουν στις µεταρρυθµίσεις 

του αγροτικού τοµέα του Ουζµπεκιστάν οι 
οποίες θα εξυπηρετούν τα συµφέροντα 
του πληθυσµού της χώρας, επί 
παραδείγµατι µε την καθιέρωση 
αυστηρών εργασιακών, κοινωνικών και 
οικολογικών προτύπων στον τοµέα της 
γεωργίας και πέραν αυτής· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το 

Κοινοβούλιο θα εξετάσει την περίπτωση 

έγκρισης µόνον εάν επιτραπεί από τις 
ουζµπεκικές αρχές η πρόσβαση σε 

παρατηρητές της ∆ΟΕ, προκειµένου να 

προβούν σε εκ του σύνεγγυς και 

απρόσκοπτη παρακολούθηση και εφόσον 

αυτοί επιβεβαιώσουν ότι έχουν 

εφαρµοσθεί συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις 

και έχουν παραχθεί ουσιαστικά 

αποτελέσµατα ούτως ώστε η πρακτική της 

καταναγκαστικής εργασίας και της 

παιδικής εργασίας να ευρίσκεται πράγµατι 
στο στάδιο της εξάλειψης σε επίπεδο 
κράτους, επαρχίας και σε τοπικό επίπεδο. 

2. καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το 

Κοινοβούλιο θα εξετάσει την περίπτωση 

έγκρισης µόνον όταν επιτραπεί από τις 
ουζµπεκικές αρχές η πρόσβαση σε διεθνείς 
παρατηρητές, και συγκεκριµένα της ∆ΟΕ, 
προκειµένου να προβούν σε εκ του 

σύνεγγυς και απρόσκοπτη παρακολούθηση 

και εφόσον αυτοί επιβεβαιώσουν ότι έχουν 

εφαρµοσθεί συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις 

και έχουν παραχθεί ουσιαστικά 

αποτελέσµατα ούτως ώστε η πρακτική της 

καταναγκαστικής εργασίας και της 

παιδικής εργασίας να έχει πράγµατι 
εξαλειφθεί σε επίπεδο κράτους, επαρχίας 
και σε τοπικό επίπεδο. 
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