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2010/0323(NLE) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et Usbekistani valitsus teeb 
praegu tõsist tööd demokraatia 

saavutamiseks; 

F. arvestades, et Usbekistani poliitilisel 
režiimil tuleb demokraatia saavutamiseks 

veel tõsist tööd teha; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et Usbekistan sai 
päranduseks riiklikult juhitud 
põllumajanduse ega ole seda 
märkimisväärselt reforminud; arvestades, 
et teised selle piirkonna riigid, näiteks 

Kasahstan ja vähemal määral 

Tadžikistan, ajakohastavad oma 

põllumajandust ja tegelevad paljude selle 

probleemidega; arvestades, et sisuline 
põllumajandusreform ja 
mehhaniseerimine vähendab oluliselt laste 
sunniviisilist tööd ja vee raiskamist ning 
suurendab põllumajandusettevõtete 

kasumit; 

H. arvestades, et Usbekistan sai 
päranduseks riiklikult juhitud 
põllumajanduse ega ole seda 
märkimisväärselt reforminud; arvestades, 
et põllumajanduse tegelik reformimine ja 
mehhaniseerimine aitaks oluliselt 
vähendada laste sunniviisilist tööd ja vee 
raiskamist; 

Or. en 
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Lõige 1 – punkt vii 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

vii) anda poliitilise dialoogi ja 
abiprogrammidega panus turupõhiste 

reformide läbiviimisse Usbekistani 
põllumajandussektoris; pakkuda ELi abi 
Usbekistani liikumiseks lõppkokkuvõttes 

samasuguse erastatud ja liberaliseeritud 

põllumajandussektori suunas, nagu see 

on kujunenud tema naaberriikides;  

vii) aidata kaasa Usbekistani 
põllumajandussektori reformimisele, 

millega järgitaks Usbekistani elanikkonna 

huve ja vajadusi – näiteks rangete tööjõu-, 

sotsiaalsete ja keskkonnakaitsestandardite 

kehtestamisega põllumajandussektoris ja 
muudeski valdkondades; 
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Lõige 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib kokkuvõtteks, et Euroopa 
Parlament kaalub nõusoleku andmist alles 
pärast seda, kui Usbekistani ametivõimud 
on andnud ILO vaatlejatele loa teostada 
põhjalikku ja takistamatut järelevalvet ning 
kui need vaatlejad on kinnitanud, et ellu on 
viidud põhjalikud reformid, mis on andnud 
märkimisväärseid tulemusi selle näol, et 
toimub sunniviisilise ja laste töö 
tulemuslik likvideerimine nii riiklikul, 
piirkondlikul (vilajeti) kui ka kohalikul 
tasandil; 

2. märgib kokkuvõtteks, et Euroopa 
Parlament kaalub nõusoleku andmist alles 
pärast seda, kui Usbekistani ametivõimud 
on andnud rahvusvahelistele vaatlejatele, 
esmajoones ILO vaatlejatele loa teostada 
põhjalikku ja takistamatut järelevalvet ning 
kui need vaatlejad on kinnitanud, et ellu on 
rakendatud põhjalikud reformid, mis on 
andnud märkimisväärseid tulemusi 
sunniviisilise töö ja laste töö kaotamisel 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil. 

Or. en 

 
 


