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Otázka na písomné zodpovedanie E-003733/2018 

Komisii 
článok 130 rokovacieho poriadku 

Ignazio Corrao (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), 

Zoltán Balczó (NI), Tiziana Beghin (EFDD), Monika Beňová (S&D), Nessa Childers (S&D), 

Thierry Cornillet (ALDE), Georgios Epitideios (NI), Eleonora Evi (EFDD), José Inácio Faria 

(PPE), Ana Gomes (S&D), Diane James (NI), Béla Kovács (NI), Merja Kyllönen (GUE/NGL), 

António Marinho e Pinto (ALDE), Costas Mavrides (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Marco Valli (EFDD), Hilde 

Vautmans (ALDE), Udo Voigt (NI), Julie Ward (S&D) a Maria Gabriela Zoană (S&D) 

Vec: Skutočný prínos etických certifikátov v odvetví spracovania čaju a kakaa: potreba, aby sa 
spotrebitelia z EÚ rozhodovali na základe informácií 

V rokoch 2015 a 2016 BBC informovala1 o prípadoch zneužívania pracovníkov, detskej práci a 
používaní nebezpečných chemických látok v čaji, ktorý sa predával v EÚ s rôznymi etickými 
certifikátmi, ako napr. RainForest. V štúdii z mája 2018, ktorú vypracovala profesorka Geneuve 
LeBaron z univerzity v Sheffielde2, sa uvádza, že popredné systémy etickej certifikácie vrátane 
systému Fairtrade nie sú schopné vytvárať pracovné prostredie, v ktorom by sa nevyskytovalo 
vykorisťovanie a nútená práca. Výskumom, ktorý sa uskutočnil v teréne, sa zistilo, že 
poľnohospodárskym pracovníkom v odvetví spracovania čaju a kakaa sa vyplácajú veľmi nízke mzdy, 
pričom zamestnávatelia bežne porušujú etické normy. Profesorka LeBaron navyše uviedla, že 
„niektoré z najhorších prípadov vykorisťovania [...] sa vyskytli na eticky certifikovaných plantážach“ a 
že režimy etickej certifikácie a auditu v skutočnosti znásobujú pretrvávajúce problémy 
v dodávateľských reťazcoch3. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a súčasný grant EÚ podporujúci etické certifikáty – 

je Komisia informovaná o počte skutočných prípadov vykorisťovania a nútenej práce vrátane detskej 
práce, ku ktorým dochádza na eticky certifikovaných čajových a kakaových plantážach? 

Môže Komisia objasniť, koľko finančných prostriedkov sa prostredníctvom rôznych nástrojov celkovo 
minulo na etické certifikáty v uplynulých piatich rokoch?  

Aké opatrenia prijme Komisia na zabezpečenie toho, aby sa pri produkcii výrobkov z čaju a kakaa 
uvádzaných na trh ako „eticky certifikované“ nevyužívala nútená práca, a tak sa zaručilo, aby 
spotrebitelia z EÚ mali možnosť informovane sa rozhodnúť? 

Otázku podporili4 

                                                      
1  http://bbc.in/1O1YPdS & https://bbc.in/2LmT8Ka. 
2  Genevieve LeBaron (2018), The Global Business of Forced Labour: Report of Findings. Sheffield Political 

Economy Research Institute (SPERI) & The University of Sheffield. K dispozícii online: 
http://globalbusinessofforcedlabour.ac.uk/report 

3  Genevieve LeBaron & Jane Lister (2016), Ethical Audits and the Supply Chains of Global Corporations. 
Sheffield: SPERI. K dispozícii online: http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2016/01/Global-Brief-1-
Ethical-Audits-and-the-Supply-Chains-of-Global-Corporations.pdf 

4  Otázku podporili poslanci, ktorí nie sú jej autormi: Dario Tamburrano (EFDD), Rosa D’Amato (EFDD). 


