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PROCESNÍ STRANA

Na své schůzi dne 18. listopadu 2007 pověřilo předsednictvo Smíšeného parlamentního 
shromáždění AKT-EU podle čl. 2 odst. 8 jednacího řádu Výbor pro sociální věci a životní 
prostředí, aby vypracoval zprávu o sociálních a environmentálních dopadech programů 
strukturálních změn.

Na své schůzi dne 17. listopadu 2007 jmenoval Výbor pro sociální věci a životní prostředí 
spoluzpravodaji paní Anu Ritu Sitholeovou (Mosambik) a pana Liama Aylwarda.

Výbor pro sociální věci a životní prostředí posoudil návrh zprávy na svých schůzích. Na 
poslední schůzi přijal návrh usnesení ...

Hlasování se zúčastnili: ...

Usnesení bylo předloženo dne ...
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NÁVRH USNESENÍ

o sociálních dopadech dětské práce a strategiích jejího potírání

Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU,

− na schůzi v Portu Moresby (Papua Nová Guinea) konané od 24. do 27. listopadu 2008,

− s ohledem na čl. 17 odst. 1 jednacího řádu,

− s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte přijatou dne 20. listopadu 19891, která 
vstoupila v platnost v roce 1990, a zejména na její články 28 a 32,

− s ohledem na Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 138 týkající se 
minimálního věku pro přijetí do zaměstnání (1973)2 a č. 182 týkající se zákazu 
a okamžité činnosti pro vymýcení nejhorších forem dětské práce (1993)3, 

− s ohledem na články 177–181 Smlouvy o založení Evropského společenství,

− s ohledem na Dohodu o partnerství AKT-ES podepsanou dne 23. června 2000 
v Cotonou a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (Dohoda z Cotonou), 
a zejména na její články 26 a 50,

− s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie ze dne 
20. prosince 2005: „Evropský konsenzus“, a zejména na články 12, 97, 101 a 103 
tohoto prohlášení4,

− s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 8. září 2000, která stanoví rozvojové cíle 
tisíciletí (MDG) jako kritéria, jež společně vytvořila mezinárodní komunita s cílem 
vymýtit chudobu,

− s ohledem na rámec opatření Vzdělávání pro všechny: plnění našich kolektivních 
závazků, přijatý na Světovém fóru o vzdělávání v senegalském Dakaru v roce 2000 
(summit v Dakaru)5,

− s ohledem na bruselskou deklaraci o vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve státech AKT 
a její rámec činnosti přijatý ministry vzdělávání AKT v roce 2006,

                                               
1 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
2 http://www.ilocarib.org.tt/childlabour/c138.htm
3 http://www.ilocarib.org.tt/childlabour/c182.htm
4 Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf



PR\732099CS.doc 5/10 APP/100.247/A

CS

− s ohledem na deklaraci EU z Luccy (Itálie) z roku 2003,  

− s ohledem na mezinárodní program MOP o vymýcení dětské práce (IPEC),

− s ohledem na sdělení Komise „Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU“ 
(KOM(2008)55 v konečném znění),

− s ohledem na zprávu o celosvětovém sledování programu Vzdělání pro všechny za rok 
2008 nazvanou „Vzdělávání pro všechny do roku 2015: zvládnete to?“1,

− s ohledem na usnesení Společného parlamentního shromáždění AKT-EU o právech dětí 
a zejména dětských vojácích ze dne 15. října 20032,

− s ohledem na usnesení Evropského parlamentu o vykořisťování dětí v rozvojových 
zemích se zvláštním důrazem na práci dětí3,

− s ohledem na usnesení Evropského parlamentu o sociální odpovědnosti podniků:
provádění partnerství pro růst a zaměstnanost4,

− s ohledem na zprávu Výboru pro sociální věci a životní prostředí (AKT-EU/...),

A. vzhledem k tomu, že dětská práce má kořeny v masové chudobě a v kultuře a tradicích 
mnoha společenství v rozvojových zemích,

B. vzhledem k tomu, že podle MOP je do dětské práce zapojeno asi 165 milionů dětí ve věku
od 5 do 14 let; vzhledem k tomu, že nejhorší formy dětské práce a porušování práv dítěte, 
včetně dětského otroctví (domácí služebnictvo), prodeje dětí a nelegálního obchodování 
s nimi, dětské prostituce a jiných forem práce, poškozují trvale fyzické a psychické zdraví 
dětí a jejich rozvoj,

C. vzhledem k tomu, že nejvíce ohrožené jsou určité skupiny dětí a mládeže, zvláště děti, 
které patří k etnickým nebo národnostním menšinám, dětští migranti, vnitřně vysídlené 
děti nebo uprchlíci, děti pod vlivem ozbrojených konfliktů, dětští vojáci, sirotci a děti bez 
rodičovské péče, děti, které trpí HIV/AIDS, a postižené děti; vzhledem k tomu, že dívky 
čelí dodatečnému riziku zneužívání,

D. vzhledem k tomu, že zneužívání dětí je hrubým porušováním jejich lidských práv a je 
proti zásadám sociální spravedlnosti; vzhledem k tomu, že ratifikací Úmluvy o právech 
dítěte její smluvní strany potvrzují, že uznávají lidská práva dětí,

E. vzhledem k tomu, že dosažené výsledky v oblasti kvality všeobecného základního 
vzdělání pro všechny děti jsou klíčové k tomu, aby dětem umožnily osvojit si základní 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 Úř. věst. C 26, .29.1.2004, s. 17.
3 P6_TA(2005)0272
4 P6_TA(2007)0062
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dovednosti a znalosti, které jim pomohou uniknout z chudoby, aby mohly ovlivňovat 
rozvoj své společnosti a přijímat svobodná a opodstatněná rozhodnutí v životě, a přispívat 
tak k sociálnímu a hospodářskému rozvoji svých zemí, 

F. vzhledem k tomu, že skutečný přístup ke kvalitnímu vzdělání znamená, že školní prostředí 
musí být pro děti a pro dívky příjemné a školy musí být vybaveny vodou a hygienickým 
zařízením, protože vzdělávání na nízké úrovni může děti od školy odradit a tím se pak 
stanou zranitelnými vůči zneužívání,

G. vzhledem k tomu, že k důsledkům různých forem dětské práce patří malý počet dětí 
zapsaných do základních a středních škol (zvláště dívek), vysoký počet dětí, které školu 
předčasně opustí, vysoká negramotnost a vysoký počet dětí, které propadají, zpožděný 
fyzický vývoj dětí, vysoký počet těhotných mezi mladistvými, drogová závislost dětí 
a vysoká úroveň nezaměstnanosti mezi dospělými,

H. vzhledem k tomu, že většina zemí přijala zákony a politiky na ochranu blaha a zájmů dětí,

I. vzhledem k tomu, že vlády, zaměstnavatelé, pracovníci a jejich organizace a společnost 
jako celek nesou společnou odpovědnost za vymýcení dětské práce,

J. vzhledem k tomu, že praxe využívání dětské práce se často vyskytuje mimo zákonně 
založené podniky řízené podle odpovídajících právních předpisů a je široce rozšířené 
v neformálních a venkovských odvětvích, v soukromém prostředí v domácnostech nebo 
v rodinách, o nichž se ani neuvažuje, že by měly sociální význam, aby byly pokládány za 
práci, a v některých případech při nezákonné činnosti, 

K. vzhledem k tomu, že pohroma v podobě nemocí, jako je HIV/AIDS, přispěla k zapojení 
dětí do výdělečné činnosti,

L. vzhledem k tomu, že vymýcení dětské práce je komplikováno kulturními nerovnostmi 
a nerovností mezi pohlavími,

M. vzhledem k tomu, že zlepšení přístupu k úvěrům v sobě obsahuje potenciál pro zmírnění 
dětské práce a posílení školní docházky,

N. vzhledem k tomu, že dostupnost alternativ v péči o děti přispívá ke snížení dětské práce a 
vytváří podmínky pro zvýšení školní docházky,

O. vzhledem k tomu, že snaha posílit úroveň vzdělání dospělých a zvýšit jejich mzdy 
pomáhá omezit podíl a intenzitu dětské práce a zvýšit pravděpodobnost, že děti zůstanou 
ve škole,

P. vzhledem k tomu, že rozhodování o vzdělávání a práci dětí ovlivňují rozdíly mezi 
městem a venkovem, 

Q. vzhledem k tomu, že každé dítě má při narození právo na registraci; vzhledem k tomu, že 
nedostatek zařízení pro registraci narození umožňuje vykořisťování a zneužívání dětí ve 
„skrytých odvětvích“, jako je domácí práce a zemědělství,
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R. vzhledem k tomu, že podniky, které porušují mezinárodní nástroje a mezinárodní 
a vnitrostátní právní předpisy vztahující se k dětské práci mohou využívat 
nespravedlivých konkurenčních výhod,

Obecně 

1. vítá, že velký počet zemí EU a AKT ratifikovalo Úmluvy Mezinárodní organizace práce 
č.138 a 182 (viz příloha 1); vyzývá smluvní státy, aby zajistily provádění úmluv 
a naléhavě vyzývá státy, které tyto úmluvy doposud neratifikovaly, aby tak neprodleně 
učinily;

2. zdůrazňuje v souvislosti s Úmluvou č.182 potřebu přijetí okamžitých opatření 
k odstranění nejvíce nepřípustných aspektů dětské práce jako například zaměstnávání 
dětí za otrockých a vázaných podmínek při nebezpečné a riskantní práci během výroby 
drog a obchodování s nimi a při pašování malých zbraní a obchodování s nimi, 
zneužívání dětí ve velmi nízkém věku a pohlavní zneužívání dětí pro obchodní účely;

3. vyzývá všechny signatáře Úmluvy MOP č. 82 EU, aby každoročně zveřejnili, že 
dodržují znění odstavce č. 8, který vyzývá členské země ke vzájemné pomoci při 
provádění ustanovení úmluvy prostřednictvím posílené mezinárodní spolupráce a/nebo 
pomoci;

4. vyzývá členské státy EU a země AKT, aby vyvinuly společnou strategii v rámci EU-
AKT partnerství zaměřenou na potírání dětské práce a založenou na přesném posouzení 
skutečné situace, která se řídí nejlepším zájmem dítěte; 
v tomto ohledu zdůrazňuje potřebu plného zapojení občanské společnosti a odborů při 
formulování politiky, provádění a sledování opatření zaměřených na potírání dětské 
práce; 

5. zdůrazňuje, že potírání dětské práce vyžaduje správnou skladbu politických rozhodnutí 
a programů, které musejí být nasměrovány na zvyšování informovanosti a podporu 
sociální mobilizace, na zlepšení databázových zdrojů a analýzy, pracovní právo a jeho 
prosazování, důstojnou práci, povinné kvalitní bezplatné vzdělání, odbornou přípravu 
a činnosti vedoucí přímo k propuštění, rehabilitaci a reintegraci dětí;

6. vyzývá mezinárodní společenství, zejména členské země EU a Evropskou komisi, aby 
začlenila problematiku dětské práce do všech činností svých programů rozvojové 
spolupráce;

7. uznává, že dětská práce je z velké míry způsobena chudobou a že dlouhodobé řešení 
spočívá v udržitelném ekonomickém růstu a řádné správě, která povede k sociálnímu 
pokroku, zejména ke zmírnění chudoby a dosažení všeobecného vzdělání;  

8. vyzdvihuje potřebu zabývat se odstraněním dětské práce v rámci boje proti HIV/AIDS 
a strategie řešení konfliktů;
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9. konstatuje, že zatímco mnohé vlády přijaly politiky a podnikly kroky směrem 
k odstranění dětské práce, neposkytnutí alternativního způsobu obživy rodinám 
dotyčných dětí bude mít za následek zhoršení podmínek postavení rodin;

10. zdůrazňuje, že jakékoliv politiky zaměřené na odstranění dětské práce by měly být vždy 
posouzeny v rámci důstojné práce pro všechny, v souladu s mezinárodními základními 
pracovními normami; domnívá se, že jakákoliv kampaň zaměřená proti dětské práci 
nemůže uspět, pokud nebude podpořena širšími reformami obchodních praktik jak 
v EU, tak i v zemích AKT;

11. vyzývá vlády a členy občanské společnosti v EU a zemích AKT, aby spolupracovali při 
zřízení národních pracovních skupin zaměřených na dětskou práci, které budou mimo 
jiné poskytovat a rozšiřovat informace o právech a osvědčených metodách a budou se 
snažit o koordinaci politik místních, národních a mezinárodních vládních činitelů, 
nevládních organizací a odborů;

12. naléhá na vlády zemí AKT, aby zvýšily úsilí k zevšeobecnění oficiální registrace při 
narození a naléhá na Evropskou komisi, aby toto úsilí podporovala a posilovala tím, že 
začlenění všeobecnou oficiální registraci při narození do své politiky rozvojové 
spolupráce;

Vzdělání a odstranění dětské práce

13. domnívá se, že zneužito může být každé dítě, které se neúčastní řádné školní docházky; 

14. naléhá na všechny členské státy EU a AKT, aby dohlédly na to, že opatření přijatá za 
účelem dosažení rozvojového cíle tisíciletí 2 (MDG 2), který se týká všeobecného 
základního vzdělání, jsou udržitelná a kvalitní; za tím účelem vyzývá Evropskou unii 
k tomu, aby podmínila finanční zdroje na vzdělání zachováním tříd o zvládnutelné 
velikosti a poskytováním dostatečného školení učitelům; naléhá jak na Evropskou unii, 
tak i na státy AKT, aby poskytly finanční zdroje na pomůcky a stravování studentů 
a zajistily tak, aby se vzdělání nestalo drahým, což by vedlo k odchodu dětí ze školy; 

15. vyzývá Evropskou komisi k tomu, aby zaměřila finanční prostředky na vzdělávání 
zejména na osoby, které jsou nejvíce vystaveny riziku zneužívání, a to dívky, děti 
z oblastí postižených konflikty a děti z okrajových či ohrožených skupin společnosti;

16. vyzývá vlády, aby zlepšily právní rámce týkající se dětské práce a začlenily 
problematiku dětské práce do vzdělávacích politik a plánů a zároveň braly v potaz 
rozdíly mezi městským a venkovským prostředím;

17. vyzývá státy AKT k tomu, aby zvýšily výdaje na vzdělávání, zejména pokud jde 
o všeobecné základní vzdělání a vzdělávání dospělých;

18. podporuje potřebu vytvoření kvalitnější informační základny a sítí pro problematiku 
dětské práce a vzdělávání prostřednictvím výraznější podpory a šíření osvědčených 
postupů;
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19. vyzývá vlády a jiné zákonně založené zaměstnavatele k tomu, aby zavedly vzdělávací 
aktivity zaměřené na pracující děti a jejich rodiny s cílem zmírnit dopady zapojení 
dotyčných dětí do pracovního procesu;

20. vyzývá k zavedení překlenovacích tříd pro děti, které se do vzdělání zapojí později, 
a pro ty, které se k němu vrací ze zaměstnání, po konfliktu či vysídlení;

21. vyjadřuje znepokojení nad rozpory mezi mezinárodními nástroji, jedná se zejména 
o rozvojový cíl tisíciletí 2 (MDG 2) a o Úmluvu MOP č. 138, kdy úmluva stanoví 
minimální věk pro přijetí do zaměstnání na 15, výjimečně 14 let, přestože tato úmluva 
požaduje pouze základní stupeň všeobecného vzdělání; domnívá se, že děti jsou takto 
mezi 11. a 15. rokem vystaveny zvýšenému nebezpečí zneužívání a vyzývá k projednání 
těchto rozporů;

Zodpovědnost podnikatelského sektoru při odstraňování dětské práce

22. vítá, že stále více velkých společností vytváří sociální kodexy chování a dobrovolně se 
zapojují do etických obchodních iniciativ; je však přesvědčen, že tato dobrovolná 
pravidla nejsou náhradou za veřejný úřední dohled a transparentní dodržování 
základních pracovních norem; 

23. podporuje prosazování kodexů chování na pracovišti, uzákonění právních předpisů 
upravujících minimální mzdu a ekonomické zajištění rodin;

24. vyzývá Evropskou komisi, aby přinutila všechny velké společnosti působící v rámci EU 
povinně dokládat a ohlašovat pracovní praktiky a převzít za ně zodpovědnost na všech 
úrovních dodavatelského řetězce;  je přesvědčen, že toto dodržování v rámci 
dodavatelského řetězce by mělo být podpořeno pravidelnými a řádnými inspekcemi na 
všech úrovních a podléhat ověření nezávislým auditem;  při zjištění, že společnost ve 
svém dodavatelském řetězci používá dětskou pracovní sílu, by ji měla Evropská komise 
přinutit vytvořit a zveřejnit časově závazný program ne delší než tři roky k odstranění 
dětské práce v dodavatelském řetězci; pokud používání dětské práce pokračuje i po 
uvedené časové lhůtě, měl by být navrhnut a zaveden program sankcí;

25. vyzývá Evropskou komisi a vlády zemí AKT, aby zaručily, že jakákoliv společnost, 
u které bude zjištěno použití dětské práce, ponese zodpovědnost za zajištění řádné 
integrace těchto dětí do vzdělávacího systému;

26. vyzývá, aby GSP a GSP+ status byly podmíněny pro ty země AKT, které využívají 
programů GSP a GSP+ status, nejen ratifikací, ale i prokázáním dodržování Úmluv
MPO o dětské práci a Úmluvy OSN o právech dítěte, dodržování ustanovení těchto 
úmluv by mělo být sledováno a měla by být přijata opatření v případě, pokud existuje 
důkaz o jejich závažném a systematickém porušování;

27. věří, že smlouvy o veřejných zakázkách by měly obsahovat klauzule, které ukládají 
daným společnostem, aby prokázaly dodržování mezinárodních norem týkajících se 
dětské práce v rámci dodavatelského řetězce, a že tyto kontrakty by neměly být uděleny, 
pokud tento důkaz chybí; zdůrazňuje, že tyto doložky by neměly být v žádném případě 
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považovány za bezcelní překážky obchodu;

28. vyzývá členské státy EU a Evropskou komisi, aby podmínila podporu poskytnutou 
společnostem prostřednictvím obchodních misí, exportních podpor, grantů a půjček 
prokázáním dodržování mezinárodních úmluv o dětské práci;

29. zdůrazňuje, že globalizace a liberalizace mezinárodního obchodu musí být spojena 
s dodržováním základních práv, včetně zákazu dětské práce;

30. pověřuje spolupředsedy, aby toto usnesení předali Radě ministrů AKT-EU, Evropské 
komisi, Africké unii, Karibskému fóru zemí AKT (CARIFORUM), Tichomořské fóru, 
členským státům EU, organizaci UNICEF a MPO.
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