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Tárgy: A gyermekmunka kávé- és kakaóvállalatok általi kiaknázása 

Az EU a világ legnagyobb kávé- és kakaóimportőre és -fogyasztója. E két termék betakarítását több 
tízmillió szegény termelő és gyermekek milliói végzik. Ma az EU reálértéken számolva 60%-kal 
kevesebbet fizet a kávéért, mint 1983-ban. A kakaóért pedig az EU által fizetett ár kevesebb mint a 
fele annak, mint ami a megélhetéshez szükséges jövedelmet biztosítana a termelőknek. 

Fernando Morales-de la Cruz, a CAFÉ FOR CHANGE alapítója szerint a gyermekmunka, valamint a 
kávé- és kakaótermelők körében tapasztalható mélyszegénység legnagyobb pénzügyi haszonélvezője 
az EU. Újságírók, többek között a Rai Report mélyrehatóan dokumentálták, hogy az EU által 
támogatott kávé- és kakaótanúsítványok, mint például a „Fairtrade” és az „UTZ” stb. hozzájárulnak a 
szegénységhez és az éhezéshez, továbbá ártatlan gyermekeket károsítanak meg. Úgy tűnik, hogy 
ezek az úgynevezett tanúsítási programok több millió eurós uniós finanszírozásban részesülnek, ami 
lehetővé teszi a multinacionális vállalatok számára, hogy az előállítási költségnél kevesebbért 
vegyenek kávét és kakaót, ugyanakkor hamis állításokkal félrevezetik az uniós fogyasztókat. 

E tekintetben: 

1. Meg tudja-e a Bizottság mondani, hogy milyen azonnali intézkedéseket kíván hozni az EU-ban 
fogyasztott kávé és kakaó ellátási láncában alkalmazott gyermekmunka felszámolása érdekében, 
hogy megvédje a gyermekek millióit a nagyhatalmú vállalatok kizsákmányoló kereskedelmi 
gyakorlatainak következményeitől? 

2. Hogyan fogja a Bizottság biztosítani, hogy az uniós kávé- és kakaófogyasztók ne támogassanak 
kizsákmányoló vállalkozásokat? 
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1  Ezt a kérdést a feltevőkön kívül az alábbi képviselők is támogatják: Rosa D’Amato (EFDD), Agnes Jongerius 
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