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Předmět: Vykořisťování dětské práce společnostmi produkujícími kávu a kakao 

EU je největším světovým dovozcem a spotřebitelem kávy a kakaa – dvou produktů, které jsou 
sklízeny desítkami milionů chudých zemědělců i miliony dětí. EU dnes za kávu v reálných cenách platí 
o 60 % méně než v roce 1983. Ceny, které EU platí za kakao, nedosahují ani z poloviny úrovně, která 
by zemědělcům zajistila životní minimum. 

Zakladatel společnosti CAFÉ FOR CHANGE Fernando Morales-de la Cruz tvrdí, že EU je subjektem s 
největším finančním prospěchem z dětské práce a extrémní chudoby pěstitelů kávy a kakaa. Novináři, 
včetně reportáže společnosti RAI, široce zdokumentovali, že certifikační značky pro kávu a kakao 
financované EU, jako je např. „Fairtrade“, „UTZ“ atd., přispívají k chudobě a hladu a ubližují nevinným 
dětem. Těmto tzv. certifikačním systémům jsou podle všeho poskytovány miliony z finančních 
prostředků EU, což nadnárodním společnostem umožňuje nakupovat kávu a kakao za nižší cenu, než 
jsou výrobní náklady, a zároveň klamat spotřebitele v EU nepravdivými tvrzeními. 

V této souvislosti: 

1. Může Komise uvést, jaká přijme okamžitá opatření s cílem vymýtit dětskou práci z 
dodavatelského řetězce kávy a kakaa spotřebovávaných v EU za účelem ochrany milionů dětí 
před důsledky vykořisťovatelských obchodních praktik mocných společností? 

2. Jakým způsobem Komise zajistí, aby spotřebitelé kávy a kakaa v EU nefinancovali 
vykořisťovatelské společnosti? 
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