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PROCEDŪRAS LAPA

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas Prezidijs 2007. gada 18. novembra 
sanāksmē pilnvaroja Asamblejas Sociālo lietu un vides komiteju saskaņā ar Reglamenta 
2. panta 8. punktu izstrādāt ziņojumu par strukturālo pielāgojumu programmu sociālo ietekmi 
un ietekmi uz vidi.

Sociālo lietu un vides komiteja 2007. gada 17. novembra sanāksmē par līdzreferentiem iecēla 
Ana Rita Sithole (Mozambika) un Liam Aylwarda.

Sociālo lietu un vides komiteja izskatīja ziņojuma projektu sanāksmē, kas notika 2008. gada 
24. janvārī, 15. martā un ...

Pēdējās sanāksmes laikā komiteja pieņēma pievienoto rezolūcijas priekšlikuma projektu ...

Balsojumā piedalījās: ...

Rezolūciju iesniedza pieņemšanai ...

Adlib Express Watermark



PEAPP/100.247/Av01-00 4/10 PR\732099LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par bērnu darba sociālo ietekmi un stratēģijām cīņā pret bērnu darbu

ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja, 

− tiekoties Portmorsbijā (Papua-Jaungvineja), kas paredzēta 2008. gada 24.–27. novembrī,

− ņemot vērā tās Reglamenta 17. panta 1. punktu,

− ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērnu tiesībām1, kas tika 
pieņemta 1989. gada 20. novembrī un stājās spēkā 1990. gadā, it īpaši šīs konvencijas 
28. un 32. pantu,

− ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 138 par minimālo 
darbā pieņemšanas vecumu (1973)2 un Konvenciju Nr. 182 par viskaitīgāko bērnu darba 
veidu aizliegšanu un nekavējošu izskaušanu (1999)3,

− ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 177.–181. pantu,

− ņemot vērā 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstīto un 2005. gada 25. jūnijā 
Luksemburgā grozīto ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu („Kotonū nolīgums”), it 
īpaši šā nolīguma 26. un 50. pantu,

− ņemot vērā Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tikās Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Komisijā, 2005. gada 20. decembra kopīgo paziņojumu par Eiropas 
Savienības attīstības politiku „Eiropas konsenss”, it īpaši tā 12., 97., 101. un 
103. pantu4,

− ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades 
deklarāciju, kurā Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM) noteikti par starptautiskās 
sabiedrības kopīgi pieņemtiem kritērijiem nabadzības izskaušanai,

− ņemot vērā Pasaules izglītības forumā (Dakāras augstākā līmeņa sanāksmē), kas notika 
2000. gadā Dakarā, Senegālā, pieņemto rīcības pamatplānu „Izglītība visiem: mūsu 
kopējo saistību izpilde”5,

− ņemot vērā Briseles Deklarāciju par izglītību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai ĀKK 
valstīs un tās rīcības pamatplānu, ko 2006. gadā pieņēma ĀKK valstu izglītības ministri,

                                               
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 OV C 46, 24.2.2006., 1. lpp.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf

Adlib Express Watermark



PR\732099LV.doc 5/10 PEAPP/100.247/Av01-00

                            Ārējais tulkojums LV

− ņemot vērā ES 2003. gada Lukas (Itālija) deklarāciju,

− ņemot vērā SDO Starptautisko programmu bērnu darba izskaušanai (IPEC),

− ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Īpaša vieta bērniem ES ārējās darbībās”
(COM(2008)55 galīgā redakcija),

− ņemot vērā „Izglītība visiem” pārskata ziņojumu par situāciju pasaulē „Izglītība visiem 
līdz 2015. gadam: vai mums tas izdosies?”1,

− ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2003. gada 15. oktobrī 
pieņemto rezolūciju par bērnu tiesībām un it īpašiem par bērniem kareivjiem2,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju par bērnu izmantošanu jaunattīstības valstīs, 
īpašu uzmanību pievēršot bērnu darbam3,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūciju par korporatīvo sociālo atbildību: partnerības 
īstenošana izaugsmei un nodarbinātībai4,

− ņemot vērā Sociālo lietu un vides komitejas ziņojumu (ĀKK un ES/..),

A. tā kā bērnu darbs sakņojas masu nabadzībā un daudzu jaunattīstības valstu kopienu 
kultūrā un tradīcijā;

B. tā kā saskaņā ar SDO datiem nodarbināti tiek aptuveni 165 miljoni bērnu vecumā no 5 līdz 
14 gadiem; tā kā vissliktākās bērnu darba formas un bērnu tiesību pārkāpumi, ieskaitot 
bērnu verdzību (mājkalpotāji), bērnu pārdošanu un tirdzniecību, bērnu prostitūciju un citas 
darba formas kavē bērnu nepārtrauktu fizisko un garīgo attīstību;

C. tā kā atsevišķas bērnu un pusaudžu grupas, īpaši pie etniskām un citām minoritātēm 
piederoši bērni, bērni migranti, pārvietotie bērni un bēgļi, bruņotu konfliktu rezultātā 
cietušie bērni, bērni kareivji, bāreņi un bērni, kas neatrodas vecāku apgādībā, bērni, kas 
slimo ar HIV/AIDS, un bērni invalīdi ir sevišķi pakļauti izmantošanas riskam; tā kā 
meitenēm ir vēl lielāki izmantošanas draudi;

D. tā kā bērnu izmantošana ir rupjš bērnu cilvēktiesību pārkāpums un ir pretrunā ar sociālā 
taisnīguma principu; tā kā ar Konvencijas par bērna tiesībām ratifikāciju parakstītājvalstis 
atzīst bērnu cilvēktiesības;

E. tā kā kvalitatīvas vispārējās pamatizglītības nodrošināšana visiem bērniem ir svarīgākais 
priekšnoteikums tam, lai bērni iegūtu kritiskas attieksmes iemaņas un zināšanas, kas 
viņiem palīdzētu izkļūt no nabadzības un ļautu ietekmēt tās sabiedrības attīstību, kurā viņi 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 OV C 26, 29.1.2004., 17. lpp.
3 P6_TA (2005)0272
4 P6_TA(2007)0062
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dzīvo, un palīdzētu izdarīt dzīvē brīvu izvēli, pamatojoties uz informāciju, un tādējādi arī 
veicinātu to valstu sociālo un ekonomisko attīstību, kurās šie bērni dzīvo;

F. tā kā faktiska iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību nozīmē tādu skolu pastāvēšanu, kurās ir 
labvēlīga vide bērniem un it īpaši meitenēm un kurās ir ūdens un kanalizācijas iekārtas, jo 
zema standarta izglītība var atturēt bērnus no skolas apmeklēšanas, un viņi arī turpmāk var 
būt pakļauti izmantošanas riskam;

G. tā kā bērnu darba dažādo veidu sekas ir mazs pamatizglītības un vidējās izglītības mācību 
iestādes apmeklējošo skolnieku skaits (it īpaši tas attiecas uz meitenēm), liels mācības 
pārtraukušo skolnieku skaits, augsts analfabētisma līmenis un augsts pārbaudījumus 
neizturējušo skolnieku skaits, bērnu fiziskā atpalicība, augsts pusaudžu grūtniecības 
līmenis, narkotiku lietošana bērnu vidū un augsts bezdarba līmenis pieaugušo vidū;

H. tā kā lielākajā daļā valstu spēkā ir likumi un tiek īstenota politika, kuras mērķis ir bērnu 
labklājības un interešu aizsardzība;

I. tā kā valdībām, darba devējiem un viņu organizācijām, kā arī sabiedrībai kopumā ir kopējs 
uzdevums strādāt, lai pakāpeniski izskaustu bērnu darbu;

J. tā kā bērnu nodarbināšanas prakse bieži vien tiek piekopta ārpus likumīgi izveidotiem 
uzņēmumiem, kurus regulē atbilstīga likumdošana, un tā kā šāda prakse galvenokārt ir
izplatīta neformālā vidē un lauku nozarēs, privātā mājsaimniecību vidē vai ģimenes 
darbos, kas pat netiek uzskatīti par tik sociāli nozīmīgiem, lai tos kvalificētu kā darbu, un 
tā kā atsevišķos gadījumos bērnus nodarbina arī saistībā ar atsevišķām nelikumīgām 
darbībām;

K.  tā kā tādu slimību kā HIV/AIDS posts ir veicinājis bērnu iesaistīšanos ienākumus nesošās 
darbībās;

L. tā kā bērnu darba izskaušanu sarežģī kultūru un dzimumu nevienlīdzība;

M. tā kā kredītu pieejamības uzlabošana var atvieglot bērnu darbu un palielināt skolēnu skaitu 
skolās;

N. tā kā bērnu aprūpes alternatīvu risinājumu izmantošanas iespējas veicina bērnu darba 
samazināšanos un rada apstākļus lielākai skolu apmeklētībai;

O. tā kā centieni atbalstīt pieaugušo izglītības līmeni un nodrošināt algas palīdz mazināt 
bērnu darba izplatību un intensitāti un palielina varbūtību, ka bērni turpinās apmeklēt 
skolu;

P. tā kā iedalījums pilsētas un lauku apvidos ietekmē bērnu izglītošanas un darba sakarā 
pieņemtos lēmumus;

Q. tā kā ikvienam bērnam ir tiesības uz sava dzimšanas fakta reģistrāciju; tā kā dzimšanas 
fakta nereģistrēšana veicina bērnu ekspluatāciju un ļaunprātīgu izmantošanu 
nodarbinātības „slēptajās nozarēs”, piemēram, tādos kā darbs mājsaimniecībās un 
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lauksaimniecībā;

R. tā kā uzņēmumi, kas savā darbībā pārkāpj starptautiskos dokumentus un starptautiskos
un savas valsts tiesību aktus, kas attiecas uz bērnu darbu, var izmantot negodīgas
konkurences priekšrocības,

Vispārēja informācija

1. atzinīgi vērtē lielo skaitu ĀKK un ES valstu, kas jau ir ratificējušas SDO Konvencijas
Nr. 138 un 182 (skatīt 1. pielikumu); aicina parakstītājvalstis nodrošināt konvenciju 
ieviešanu un mudina tās valstis, kas to vēl nav izdarījušas, steidzami ratificēt šīs 
konvencijas;

2. saistībā ar Konvenciju Nr. 182 uzsver vajadzību nekavējoties rīkoties, lai izskaustu 
visnepieļaujamākās bērnu darba formas, piemēram, bērnu nodarbināšanu verdzībai 
līdzīgos un brīvību ierobežojošos apstākļos un bīstamu un kaitīgu darbu narkotiku 
ražošanā un tirdzniecībā, kā arī vieglo ieroču kontrabandā un tirdzniecībā, ļoti mazu 
bērnu izmantošanu un bērnu seksuālu izmantošanu komerciālos nolūkos;

3. aicina visas ES valstis, kas ir parakstījušas SDO Konvenciju Nr. 182, katru gadu
publicēt apliecinājumu tam, ka tiek ievērots 8. punkts, kurā izteikts aicinājums valstīm 
savstarpēji sniegt palīdzību Konvencijas noteikumu īstenošanā, izmantojot ciešāku
starptautisku sadarbību un/vai palīdzību;

4. aicina ES dalībvalstis un ĀKK valstis saistībā ar ĀKK un ES partnerattiecībām izstrādāt 
integrētas stratēģijas ar mērķi cīnīties pret bērnu darbu, pamatojoties uz rūpīgu faktiskās
situācijas novērtējumu, kurā ievērotas bērna intereses; šajā saistībā uzsver vajadzību 
pilnībā iesaistīt pilsonisko sabiedrību un arodbiedrības politikas izstrādē un to 
pasākumu īstenošanā un uzraudzībā, kuru mērķis ir cīņa pret bērnu darbu;

5. uzsver to, ka saistībā ar cīņu pret bērnu darbu ir nepieciešama līdzsvarota tādu izvēlēto 
politiku un programmu kombinācija, kuru īstenošanas uzdevums būtu palielināt 
sabiedrības informētību, veicināt sabiedrības mobilizāciju, uzlabot datubāzu resursus un 
analīzi, darba likumdošanas pieņemšanu un izpildi, nodrošināt cilvēka cienīgu darbu, 
nodrošināt bezmaksas obligātu un kvalitatīvu izglītību, profesionālo apmācību un vērst 
pasākumus uz to, lai bērnus izņemtu no nelabvēlīgās vides, rehabilitētu un atkārtoti 
integrētu;

6. aicina starptautisko sabiedrību, it īpaši ES dalībvalstis un Eiropas Komisiju ņemt vērā ar 
bērnu darbu saistītās problēmas ikvienā pasākumā, kas ietverts attīstības jomā 
īstenotajās sadarbības programmās; 

7. atzīst, ka bērnu darbu lielā mērā izraisa nabadzība un ka ilgtermiņa risinājums ir 
ilgtspējīga ekonomiskā attīstība un laba pārvaldība, kas veicina sociālo progresu, it īpaši 
nabadzības mazināšanu un vispārējas pamatizglītības nodrošināšanu;

8. uzsver vajadzību risināt jautājumu par bērnu darba izskaušanu saistībā ar cīņu pret
HIV/AIDS un konfliktu risinājuma stratēģijām;
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9. atzīmē, ka, lai gan daudzas valdības ir izstrādājušas politiku un ir veikušas pasākumus
nolūkā izskaust bērnu darbu, nespēja nodrošināt cietušo bērnu ģimenēm citus iztikas 
līdzekļus novedīs pie ģimeņu dzīves apstākļu pasliktināšanās;

10. uzsver, ka ikviena politika, kuras mērķis ir izskaust bērnu darbu, vienmēr jāizstrādā 
saistībā ar prasību par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem, kā to nosaka 
starptautiskie darba pamatstandarti; uzskata, ka neviena konkrētai mērķauditorijai 
domāta kampaņa pret bērnu darbu nebūs sekmīga, ja tās pamatā nebūs plašākas
reformas attiecībā uz tirdzniecības praksi gan ES, gan ĀKK valstīs;

11. aicina iesaistītās puses gan no valdības, gan no pilsoniskās sabiedrības puses ES un 
ĀKK valstīs strādāt kopīgi, lai izveidotu Nacionālo īpašo komisiju bērnu darba 
jautājumos, kas inter alia nodrošinātu un izplatītu informāciju par tiesībām un 
paraugpraksi un strādātu, lai nodrošinātu vietējās, valsts un starptautiskās pārvaldības 
dalībnieku, NVO un arodbiedrību politikas koordināciju;

12. mudina ĀKK valstu valdības pielikt vēl lielākus pūliņus, lai vispārēji atzītu oficiālo 
dzimšanas fakta reģistrāciju un aicina Eiropas Komisiju veicināt un atbalstīt šādus 
pūliņus, vispārēju dzimšanas reģistrāciju iekļaujot attīstības jomā īstenotajā sadarbības 
politikā;

Izglītība un bērnu darba izskaušana

13. uzskata, ka ikviens bērns, kurš nesaņem pilna laika izglītību, ir potenciāls izmantošanas 
upuris;

14. aicina visas ES un ĀKK valstis nodrošināt to pasākumu ilgtspēju un kvalitāti, kuru 
mērķis ir TAM 2 sasniegšana attiecībā uz vispārējo pamatizglītību; šajā nolūkā aicina 
ES piešķirt naudu tikai tad, ja tiek saglabātas pārvaldāma lieluma klases un skolotājiem 
tiek sniegta pietiekama apmācība; mudina gan ES, gan ĀKK valstis rast finansējumu 
materiālu iegādei un skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai, lai censtos novērst izglītības 
dārdzību un neliktu bērniem pamest mācības; 

15. aicina Eiropas Komisiju finansējumu paredzēt tikai tādai izglītības sistēmai, kurā 
steidzami uzmanība tiek pievērsta izmantošanas riskam visvairāk pakļautajiem bērniem, 
proti, meitenēm, bērniem no konfliktu skartiem reģioniem, no izstumtām un sociāli 
neaizsargātām sabiedrības grupām;

16. aicina valdības uzlabot bērnu darba tiesisko regulējumu un ar bērnu darbu saistītās 
problēmas iekļaut izglītības politikā un plānos, ņemot vērā arī iedalījumu pilsētu un 
lauku apvidos;

17. aicina ĀKK valstis palielināt izdevumus izglītības nozarei, it īpaši attiecībā uz vispārējo 
pamatizglītību un pieaugušo izglītību;

18. atbalsta vajadzību paplašināt zināšanu bāzi un informācijas tīklus attiecībā uz bērnu 
darbu un izglītību, uzlabojot atbalstu un izplatot informāciju par labu praksi;
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19. aicina valdības un citus likumīgi izveidotos darba devējus ieviest tādus izglītības 
pasākumus, kas ir domāti strādājošiem bērniem un viņu ģimenēm un ir vērsti uz to, lai 
mazinātu sekas, ko rada attiecīgo bērnu iesaistīšanās profesionālajā darbībā;

20. aicina veidot integrējošas klases tiem bērniem, kas mācības uzsāk vēlu, un tiem 
bērniem, kas atsāk mācības pēc darba, konflikta vai piespiedu prombūtnes. 

21. pauž bažas par atšķirībām starp starptautiskiem instrumentiem, īpaši TAM 2 un SDO 
Konvenciju Nr. 138, jo pēdējais dokuments par minimālo darbā pieņemšanas vecumu 
nosaka 15 gadus vai izņēmuma gadījumos — 14 gadus, tomēr šis dokuments aicina 
ieviest tikai vispārējo pamatizglītību; uzskata, ka šāds regulējums rada bērniem vecumā 
no 11 līdz 15 gadiem paaugstinātu izmantošanas risku un aicina risināt šo atšķirību 
jautājumu;

Korporatīvā sektora atbildība bērnu darba izskaušanā

22. atzinīgi vērtē lielajos uzņēmumos novērojamo pieaugošo tendenci izstrādāt sociālās 
uzvedības kodeksus un brīvprātīgi parakstīt ētiskas tirdzniecības iniciatīvas; tomēr 
uzskata, ka šādi brīvprātīgi kodeksi nevar aizstāt valsts pārvaldes iestāžu uzraudzību un 
darba pamatstandartu pārredzamu ievērošanu; 

23. atbalsta centienus pēc iespējas vairāk ieviest uzvedības kodeksus darba vietās, īstenot 
dzīvē minimālās algas tiesību aktus un nodrošināt ģimenes ekonomisko drošību;   

24. aicina Eiropas Komisiju likt visiem lielajiem uzņēmumiem, kas darbojas ES, reģistrēt, 
ziņot un uzņemties atbildību par darba situāciju visos piegādes procesa līmeņos; 
uzskata, ka šāda piegādes procesa atbilstības prasību pamatā vajadzētu būt regulārām un 
pamatīgām pārbaudēm visos līmeņos, un tā būtu jāpakļauj neatkarīgām pārbaudēm; ja 
tiek konstatēts, ka uzņēmums piegādes procesā izmanto bērnu darbaspēku, Eiropas 
Komisijai jāliek šiem uzņēmumiem ieviest un publicēt laika ziņā ierobežotu programmu 
par piegādes procesā izmantotā bērnu darba izskaušanu, programmas termiņu nosakot 
līdz trim gadiem; jāizstrādā sankciju programma, kas jāīsteno gadījumā, ja bērnu darbu 
izmanto ilgāk par noteikto periodu; 

25. mudina Eiropas Komisiju un ĀKK valstu valdības nodrošināt to, ka ikviens uzņēmums, 
kurš tiek atklāts bērnu darba izmantošanā, ir atbildīgs par to, lai šā uzņēmuma labā 
strādājošie bērni tiktu pienācīgi integrēti izglītības sistēmā;

26. aicina VPS un VPS+ statusu noteikt tikai tad, ja valstis, kas izmanto VPS un VPS+ 
programmu priekšrocības, ne tikai ratificē SDO Konvenciju par bērnu darbu un ANO 
Konvenciju par bērna tiesībām, bet arī praksē apliecina šo konvenciju ievērošanu. Šo 
konvenciju normu ievērošana jāuzrauga un pasākumi jāveic tajos gadījumos, ja pastāv 
pierādījumi par nopietniem un regulāriem pārkāpumiem;

27. uzskata, ka publiskā iepirkuma līgumos jāiekļauj klauzulas, kas liek attiecīgajiem
uzņēmumiem apliecināt piegādes procesa atbilstību starptautiskajiem bērnu darba 
standartiem un kas neļauj līgumus slēgt ar tiem uzņēmumiem, kuri to nespēj apliecināt; 
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īpaši uzsver, ka šādas normas nedrīkst traktēt kā beztarifu barjeras tirdzniecībai;

28. aicina ES dalībvalstis un Eiropas Komisiju, izmantojot tirdzniecības misijas, eksporta 
subsīdijas, pabalstus un aizdevumus, atbalstīt uzņēmumus tikai tad, ja uzņēmumi spēj 
apliecināt atbilstību bērnu darba jomā pieņemtajām starptautiskajām konvencijām; 

29. uzsver, ka globalizācijai un pasaules tirdzniecības liberalizācijai jāiet kopsolī ar 
pamattiesību ievērošanu, ieskaitot bērnu darba aizliegumu;

30. uzdod līdzpriekšsēdētājiem nosūtīt šo rezolūciju ĀKK un ES Ministru padomei, Eiropas 
Komisijai, Āfrikas Savienībai, CARIFORUM valstīm, Klusā okeāna valstu foruma
dalībniekiem, ES dalībvalstīm, UNICEF un SDO.
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