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ПРОЦЕДУРНА СТРАНИЦА

На заседанието си от 18 ноември 2007 г. Бюрото на Съвместната парламентарна 
асамблея АКТБ-ЕС упълномощи комисията по социални въпроси и околна среда да 
изготви доклад съгласно член 2, параграф 8 от правилника относно социалните и 
екологичните последици от програмите за преструктуриране.

На заседанието си от 17 ноември 2007 г. комисията по социални въпроси и околна 
среда назначи за съдокладчици г-жа Ana Rita Sithole (Мозамбик) и г-н Liam Aylward.

Комисията по социални въпроси и околна среда разгледа проектодоклада на 
заседанията си. На последното заседание тя прие приложеното проектопредложение за 
резолюция ...

На гласуването присъстваха: ...

Резолюцията беше внесена за приемане на  ...
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

относно социалните последици от детския труд и стратегиите за борба срещу него

Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС,

− на заседание в Порт Морсби (Папуа-Нова Гвинея) от 24 до 27 ноември 2008 г.,

− като взе предвид член 17, параграф 1 от правилника,

− като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета на 20 ноември 
1989 г.1 и влязла в сила през 1990 г., и по-специално членове 28 и  32 от нея,

− като взе предвид Конвенция № 138 на Международната организация по труда 
(МОТ) относно минималната възраст за приемане на работа (1973 г.)2 и 
Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на 
най-тежките форми на детски труд (1999 г.)3, 

− като взе предвид членове 177-181 от Договора за създаване на Европейската 
общност,

− като взе предвид Споразумението за партньорство между АКТБ и ЕС, подписано в 
Котону на 23 юни 2000 г. и преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г. 
(„Споразумение от Котону“), и по-специално членове 26 и 50 от него,

− като взе предвид съвместната декларация от 20 декември 2005 г. на Съвета и 
представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките 
на Съвета, Европейския парламент и Комисията, относно политиката на развитие 
на Европейския съюз: „Европейският консенсус“, и по-специално членове 12, 97, 
101, 103 от нея4,

− като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., 
която посочва Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии за 
премахване на бедността, съвместно определени от международната общност,

− като взе предвид рамката за действие „Образование за всички: изпълнение на 
съвместните ни ангажименти“, приета от Световния образователен форум в 
Дакар, Сенегал, през 2000 г. (среща на високо равнище в Дакар)5,

− като взе предвид Брюкселската декларация за образование за устойчиво развитие 
                                               
1 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
2 http://www.МОТcarib.org.tt/childlabour/c138.htm
3 http://www.МОТcarib.org.tt/childlabour/c182.htm
4 ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
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в държавите от АКТБ и нейната рамка за действие, приета от министрите на 
образованието на държавите от АКТБ през 2006 г.,

− като взе предвид Декларацията на ЕС от Лука (Италия) от 2003 г.,  

− като взе предвид Международната програма на МОТ за премахване на детския 
труд (IPEC),

− като взе предвид Съобщението на Комисията „Специално място за децата във 
външните действия на ЕС“ (COM(2008)55 fin), 

− като взе предвид Световния мониторингов доклад за 2008 г. по програма 
„Образование за всички“, озаглавен „Образование за всички до 2015 г.: ще успеем 
ли?“1,

− като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
относно правата на детето и по-специално на децата-войници, приета на 15 
октомври 2003 г.2,

− като взе предвид резолюцията на Европейския парламент относно експлоатацията 
на деца в развиващите се страни със специален акцент върху детския труд3,

− като взе предвид резолюцията на Европейския парламент относно корпоративната 
социална отговорност: изпълнение на партньорство за растеж и заетост4,

− като взе предвид доклада на комисията по социални въпроси и околна среда
(АКТБ-EС/...),

A. като има предвид, че в основата на детския труд са масовата бедност, културата и 
традициите на редица общности в развиващите се страни,

Б. като има предвид, че според сведения на МОТ около 165 милиона деца на възраст 
между 5 и 14 години са принудени да работят; като има предвид, че най-тежките 
форми на детски труд и нарушаване правата на децата, включително детското 
робство (домашна прислуга), търговията с деца, трафикът на деца, детската 
проституция и други форми на работа, нанасят вреди върху устойчивото 
физическо развитие и психическото здраве на децата,

В. като има предвид, че определени групи деца и младежи, по-специално децата, 
принадлежащи към етнически или други малцинства, децата-мигранти, 
принудително разселените деца или децата-бежанци, засегнатите от въоръжени 
конфликти деца, децата-войници, сираците и децата, лишени от родителски 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 ОВ C 26, 29.1.2004 г, стр. 17.
3 P6_TA (2005)0272
4 P6_TA(2007)0062
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грижи, децата, засегнати от HIV/СПИН, и децата с увреждания са изложени на 
особено висок риск; като има предвид, че момичетата са изложени на 
допълнителни рискове от експлоатация,

Г. като има предвид, че експлоатацията на децата представлява грубо нарушение на 
човешките им права и е в разрез с принципите на социалната справедливост; като 
има предвид, че с ратифицирането на Конвенцията за правата на детето 
държавите, които са страни по нея, официално са приели признаването на 
човешките права на децата,

Д. като има предвид, че осигуряването на добро начално образование за всички деца 
е от ключово значение за да им се даде възможност да придобият важни умения и 
знания, които да им помогнат да преодолеят бедността, да допринесат за 
развитието на обществото, както и да направят свободен и осведомен избор в 
живота и така да допринесат за социалното и икономическо развитие на своите 
страни, 

Е. като има предвид, че осигуряването на действителен достъп до качествено 
образование е възможен при наличието на училища, които да са съобразени с 
нуждите на децата и момичетата и които да разполагат с водопроводни и 
санитарни съоръжения, и че ниското качество на образованието може да отблъсне 
децата от училище и да ги направи уязвими за експлоатация,

Ж. като има предвид, че последствията от различните форми на детски труд 
включват ниска посещаемост на основните и средните училища (особено при 
момичетата), висок процент на учащите, отпадащи от училище, висок процент на 
неграмотност и липса на успеваемост, забавено физическо развитие на децата, 
висок процент на ранни бременности, злоупотреба с наркотични вещества сред 
децата и висок процент на безработица при възрастните,

З. като има предвид, че повечето страни са приели закони и политики, целящи 
защитата на благото и интересите на децата,

И. като има предвид, че правителствата, работодателите, работниците и техните 
организации, както и обществото като цяло, носят споделена отговорност за 
постепенното премахване на детския труд,

Й. като има предвид, че използването на детския труд често се практикува извън 
законно учредени предприятия, които спазват съответните законодателни 
разпоредби, най-вече в неформалния и аграрния сектор, във връзка с дейности, 
извършвани в рамките на домакинството или семейството, които дори не се 
разглеждат като обществено значими и следователно не се окачествяват като 
работа, а в някои случаи и във връзка с незаконни дейности, 

К. като има предвид, че бичът на болести като HIV/СПИН е една от причините за 
това, деца да бъдат ангажирани с извършването на дейности, целящи извличане 
на приходи,
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Л. като има предвид, че премахването на детския труд е затруднено поради 
наличието на културна неравнопоставеност и неравнопоставеност на половете,

М. като има предвид, че осигуряването на по-добър достъп до кредитиране 
представлява потенциална възможност за облекчаване на ситуацията по 
отношение на детския труд и за насърчаване на посещаемостта на училищата,

Н. като има предвид, че наличието на алтернативни възможности за грижи за децата 
спомага за намаляването на детския труд и създава условия за по-висока 
посещаемост на училище,

О. като има предвид, че усилията за повишаване на нивото на образование и на 
заплащането на възрастните спомагат за ограничаване на разпространението и 
интензивността на детския труд и за повишаване на вероятността децата да 
продължат да се учат,

П. като има предвид, че различията град-село оказват въздействие върху вземането 
на решения по отношение на децата, свързани с посещението на училище и 
започването на работа, 

Р. като има предвид, че всяко дете има право на регистрация при раждане; като има 
предвид, че липсата на регистрация при раждане улеснява експлоатацията и 
злоупотребите с деца в „скритите сектори“ на труд като домакинската работа и 
селскостопанския труд,

С. като има предвид, че предприятията, които действат в нарушение на 
международните инструменти и на международните и национални законодателни 
разпоредби за уреждане на въпроси, свързани с детския труд, могат да се ползват 
с нелоялно конкурентно предимство,

Общи положения 

1. приветства големия брой държави от АКТБ и ЕС, ратифицирали Конвенции №138 
и №182 на МОТ (вж. приложение 1); призовава държавите, които са страни по 
тях, да осигурят прилагането на конвенциите, както и онези, които още не са 
страни по тях, да ги ратифицират възможно най-скоро;

2. подчертава, в контекста на Конвенция № 182, необходимостта от предприемане 
на спешни мерки за премахване на най-нетърпимите аспекти на детския труд, 
сред които са: поставянето на децата при условия, подобни на условията на 
робството и крепостничеството; тяхното ангажиране за извършване на опасни и 
рисковани дейности в рамките на производството и трафика на наркотици или 
трафика на преносими огнестрелни оръжия; експлоатацията на много малки деца 
и сексуалната експлоатация на деца с търговска цел;

3. призовава всички държави-членки на ЕС, които са страни по Конвенция № 182 на 
МОТ, ежегодно да публикуват документи във връзка със спазването на параграф 
8, който съдържа призив към членовете за оказване на взаимно съдействие при 
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въвеждането в действие на разпоредбите на  Конвенцията чрез засилено 
международно сътрудничество и/или помощ;

4. призовава държавите-членки на ЕС и държавите от АКТБ да разработят 
интегрирани стратегии в рамките на партньорството между АКТБ и ЕС, с цел 
борба срещу детския труд въз основа на точна оценка на действителността и във 
висшия интерес на детето; във връзка с това подчертава необходимостта от 
активно участие на гражданското общество и професионалните съюзи във 
формулирането на политиките, осъществяването на действията за борба срещу 
детския труд и наблюдението върху тях; 

5. подчертава, че борбата срещу детския труд изисква правилно съчетаване на 
избора на политики с изпълнението на програми, насочени към подобряване на 
информираността и постигане на социална мобилизация; към подобряване на 
ресурсите от бази данни и усъвършенстване на методите на анализ, към трудовото 
законодателство и неговото прилагане, към осигуряването на достойна работа, на 
безплатно задължително образование с добро качество и на професионално 
обучение, както и към предприемане на непосредствени действия за 
освобождаване, рехабилитация и реинтеграция на децата;

6. призовава международната общност, по-специално държавите-членки на ЕС и 
Европейската комисия, да включат въпросите на детския труд във всички 
дейности по програмите си за сътрудничество за развитие;

7. признава, че детският труд до голяма степен се дължи на бедността и че 
намирането на решение в дългосрочен план е свързано с осигуряването на 
устойчив икономически растеж и добро управление като предпоставка за 
обществен напредък, по-специално за преодоляване на бедността и осигуряване 
на начално образование за всички;

8. набляга върху необходимостта от премахване на детския труд в рамките на 
борбата срещу HIV/СПИН и стратегиите за разрешаване на конфликти;

9. отбелязва, че макар редица правителства да са приели политики и предприели 
мерки за премахване на детския труд, липсата на алтернативни средства за 
препитание на семействата на засегнатите деца ще доведе до влошаване на 
положението на семействата;

10. подчертава необходимостта от разглеждане на политиките за премахване на 
детския труд в контекста на идеята за достойна работа за всички, в съответствие с 
основните международни трудови стандарти; смята, че всяка една кампания, 
насочена срещу детския труд, е обречена на неуспех, ако не е подкрепена от по-
широки реформи в търговската практика както в ЕС, така и в държавите от АКТБ;

11. призовава правителствата и гражданското общество в рамките на ЕС и в страните 
от АКТБ да работят съвместно за създаване на национални специални групи по 
въпросите на детския труд, които наред с друго да предоставят и разпространяват 
информация за правата и най-добрите практики и да работят за координиране на 
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политиките на заинтересованите страни на местно, национално и международно 
равнище, както и на ниво НПО и професионални съюзи;

12. настоятелно призовава правителствата на страните от АКТБ да задълбочат 
усилията си за въвеждане на всеобща регистрация на ражданията и призовава 
Европейската комисия да насърчи и подкрепи тези усилия, като включи 
всеобщата официална регистрация на ражданията в политиката на 
сътрудничество за развитие;

Образование и премахване на детския труд

13. смята, че всяко дете, което не е редовен учащ, е изложено на риск от 
експлоатация; 

14. настоятелно призовава всички държави-членки на ЕС и страните от АКТБ да 
осигурят прилагането на устойчиви и качествени мерки с цел постигане на ЦХР 2 
за началното образование; във връзка с това призовава ЕС да обвърже 
финансирането на образованието с поддържането на училищни класове с 
подходящ размер и осигуряването на задоволителна подготовка на учителите; 
призовава ЕС и АКТБ да финансират закупуването на материали и храна за 
учениците, с цел да се предотврати напускането на  училище от децата поради 
нивото на разходите;

15. призовава Европейската комисия да насочва средствата за финансиране на 
образованието, като отделя особено внимание на онези, които са изложени на 
най-голям риск от експлоатация, по-специално момичетата, децата в областите, 
засегнати от конфликти, и децата, представители на изолирани или уязвими 
обществени групи;

16. призовава правителствата да усъвършенстват правната рамка относно детския 
труд и да вземат предвид въпросите на детския труд при изработването на 
политики и планове в областта на образованието, като отчитат различията град-
село;

17. призовава държавите от АКТБ да увеличат средствата за образование, най-вече в 
областта на основното образование и обучението на възрастните;

18. подкрепя необходимостта от изграждане на по-обширна база от знания и мрежи в 
областта на детския труд и образованието на децата, посредством по-ефективно 
застъпничество и разпространение на добрите практики;

19. призовава правителствата и другите законно установени работодатели да 
предприемат образователни мерки, насочени към работещите деца и техните 
семейства и целящи смекчаване на последиците от извършването на трудова 
дейност от засегнатите деца;

20. призовава за създаване на специални класове за изравняване на нивото на деца, 
които започват образованието си на по-късен етап, както и на децата, които са 
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прекъснали образованието си поради започване на работа, избухване на конфликт 
или разселване;

21. изразява загриженост от несъответствията в международните документи, по-
специално между ЦХР 2 и Конвенция №138 на МОТ, като последната определя 15 
или по изключение 14 години като минимална възраст за наемане на работа, като 
същевременно съдържа призив единствено за осигуряване на начално 
образование за всички; счита, че по този начин децата на възраст между 11 и 15 
години се излагат на повишен риск от експлоатация и призовава това 
несъответствие да бъде поправено;

Отговорността на корпоративния сектор за премахване на детския труд

22. приветства засилващата се сред големите предприятия тенденция за приемане на 
социални кодекси на поведение и доброволно присъединяване към инициативи за 
етична търговия; смята обаче, че тези доброволни кодекси не могат да заменят 
извършването на публичен надзор и прозрачното спазване на основните трудови 
стандарти; 

23. насърчава утвърждаването на кодекси за поведение на работното място, 
въвеждането на закони за гарантиране на минимално заплащане и укрепване на 
икономическата сигурност на семействата;

24. призовава Европейската комисия да задължи всички големи предприятия на 
територията на ЕС да документират, докладват и поемат отговорността за 
трудовите практики на всички нива от веригата за доставки; смята, че това 
изпълнение по веригата за доставки следва да се съчетае с редовни и щателни 
проверки на всички нива и да е обект на независим одит; ако по отношение на 
предприятието се установи, че в рамките на веригата за доставки е използван 
детски труд, Европейската комисия следва да го задължи да въведе и публикува 
програма, обвързана със срок до три години, за премахване на детския труд от 
неговата верига за доставки; следва да се приеме програма от санкции, които да се 
приложат, ако използването на детски труд продължи след изтичане на 
определения срок;

25. призовава Европейската комисия и правителствата на страните от АКТБ да 
гарантират, че всяко предприятие, за което се установи, че използва детски труд, 
носи отговорност за осигуряването на подходящо интегриране в образователната 
система на работещите в него деца;

26. призовава статутът на общата система за преференции (GSP), като и статутът на 
GSP+,  да бъде обвързан по отношение на страните от АКТБ, които са 
бенефициенти по програмите  GSP и GSP+, с условие не само за ратифициране, а 
и за представяне на доказателства за спазване на конвенциите на МОТ за детския 
труд и на Конвенцията на ООН за правата на детето.  Следва да се извършва 
контрол върху спазването на разпоредбите на тези конвенции и да се вземат 
мерки, в случай че са налице данни за сериозни и системни нарушения;
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27. смята, че договорите за обществени поръчки следва да съдържат клаузи, 
задължаващи въпросните предприятия да доказват съответствието на веригата за 
доставки с международните стандарти за детския труд, и че такива договори не 
следва да се възлагат при липса на подобни доказателства; настоятелно 
подчертава, че тези клаузи не следва по никакъв начин да се разглеждат като 
нетарифни пречки пред търговията;

28. призовава държавите-членки на ЕС и Европейската комисия да обвържат 
подкрепата, оказвана на предприятията чрез търговски мисии, експортни 
субсидии, безвъзмездни помощи и кредити, с условие за представяне на 
доказателства за спазването на международните конвенции за детския труд;

29. подчертава, че глобализацията и либерализацията на международната търговия 
следва да се съпътстват от спазване на основните права, в това число и забраната 
на детския труд;

30. възлага на своите съпредседатели да предадат настоящата резолюция на Съвета 
на министрите на АКТБ-ЕС, Европейската комисия, Африканския съюз, 
Карибския форум (CARIFORUM), Тихоокеанския форум, държавите-членки на 
ЕС, УНИЦЕФ и МОТ.
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