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PAGINĂ PROCEDURALĂ

La întrunirea din 18 noiembrie 2007, Biroul Adunării parlamentare comune APC-UE a 
autorizat Comisia pentru probleme sociale și mediul înconjurător să întocmească un raport, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură, cu privire la 
consecințele sociale și consecințele legate de mediul înconjurător ale programelor de ajustare 
structurală.

La întrunirea din 17 noiembrie 2007, Comisia pentru probleme sociale și mediul înconjurător 
i-a numit pe dna Ana Rita Sithole (Mozambic) și pe dl Liam Aylward în calitate de co-
raportori.

Comisia pentru probleme sociale și mediul înconjurător a analizat proiectul de raport în cadrul 
întrunirilor sale. La întrunirea ulterioară, aceasta a adoptat proiectul de moțiune pentru o 
rezoluție adiacent ...  

La votare au fost prezenți următorii: ... 

Rezoluția a fost programată pentru adoptare la data de ... 
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 MOȚIUNE PENTRU O REZOLUȚIE

privind consecințele sociale ale muncii copiilor și strategiile de combatere a acesteia

Adunarea Parlamentară Comună APC-UE

− întrunită la Port Moresby (Papua Noua Guinee) la 24-27 noiembrie 2008

− având în vedere articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

− având în vedere Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului adoptată la 
20 noiembrie 19891 și intrată în vigoare în 1990, în special articolele 28 și 32

− având în vedere Convenția 138 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind 
vârsta minimă de încadrare în muncă (1973)2 și Convenția 182 privind interzicerea celor 
mai grave forme de muncă a copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării acestora
(1999)3

− având în vedere articolele 177-181 din Tratatul de instituire a Comunității Europene

− având în vedere Acordul de Parteneriat APC-UE semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 și 
revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005 („Acordul de la Cotonou”), în special articolele 26 și 
50

− având în vedere declarația comună din 20 decembrie 2005 a Consiliului și a 
reprezentanților guvernelor statelor-membre reuniți în cadrul Consiliului, al 
Parlamentului European și al Comisiei Europene privind politica de dezvoltare a 
Uniunii Europene: „Consensul european”, în special articolele 12, 97, 101, 1034

− având în vedere Declarația Mileniului a Națiunilor Unite din 8 septembrie 2000, care 
prezintă Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) drept criterii stabilite de 
comun acord de către comunitatea internațională pentru eliminarea sărăciei

− având în vedere cadrul de acțiune Educație pentru toți: Respectarea angajamentelor 
noastre colective, adoptat de Forumul internațional pentru educație la Dakar, Senegal, în 
2000 (Summitul de la Dakar)5

− având în vedere Declarația de la Bruxelles privind educația pentru dezvoltare durabilă în 
statele APC și Cadrul pentru acțiune al acesteia adoptat de Miniștrii APC ai Educației 

                                               
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 JO C 46, 24.2.2006, p. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
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− având în vedere Declarația 2003 de la Lucca (Italia)

− având în vedere Programul internațional OIM pentru eliminarea muncii copilului
(IPEC)

− având în vedere comunicarea Comisiei privind „Copiii ocupă un loc special în acțiunile 
externe ale Uniunii Europene” (COM(2008)55 fin)

− având în vedere raportul global de monitorizare Educația pentru toți din 2008 –
„Educație pentru toți până în 2015: vom reuși?”1

− având în vedere Rezoluția Adunării Parlamentare Comune APC-UE privind drepturile 
copiilor, în special ale copiilor înrolați în armată, adoptată la 15 octombrie 20032

− având în vedere Rezoluția Parlamentului European privind exploatarea copiilor în țările 
în curs de dezvoltare, cu un accent deosebit asupra muncii copiilor3

− având în vedere Rezoluția Parlamentului European privind responsabilitatea socială 
corporatistă: punerea în aplicare a parteneriatului pentru creștere și locuri de muncă4

− având în vedere raportul Comisiei pentru probleme sociale și mediul înconjurător (APC-
UE/...)

A. întrucât munca copiilor își are rădăcinile în sărăcia generalizată și în cultura și tradiția a 
numeroase comunități din țările aflate în curs de dezvoltare

B. întrucât, potrivit OIM, aproximativ 165 milioane de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 
ani sunt implicați în munca copiilor; întrucât cele mai grave forme de muncă a copiilor și 
de încălcare a drepturilor copiilor, printre care se numără sclavia copiilor (servitorii 
domestici), vânzarea și traficul de copii, prostituția infantilă și alte forme de muncă, sunt
nocive pentru dezvoltarea fizică stabilă și pentru sănătatea mentală a copiilor

C. întrucât anumite grupuri de copii și de adolescenți, în special copiii care aparțin 
minorităților etnice sau de altă natură, copiii migranți, copiii dezrădăcinați sau refugiați, 
copiii afectați de conflicte armate, copiii înrolați în armată, orfanii și copiii lipsiți de 
îngrijire părintească, copiii afectați de HIV/SIDA și copiii cu dizabilități sunt expuși 
riscurilor; întrucât fetele se confruntă cu riscuri de exploatare suplimentare

D. întrucât exploatarea copiilor este o gravă încălcare a drepturilor umane ale acestora și este 
împotriva principiilor dreptății sociale; întrucât, în urma ratificării Convenției pentru 
drepturile copilului, statele-părți susțin recunoașterea drepturilor umane ale copiilor

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 JO C 26, 29.1.2004, p. 17.
3 P6_TA (2005)0272
4 P6_TA(2007)0062
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E. întrucât realizarea unui învățământ primar universal de calitate reprezintă o cheie pentru a-
i ajuta pe copii să dobândească aptitudini și cunoștințe decisive care să le permită să scape 
de sărăcie, să influențeze dezvoltarea societăților din care fac parte și să poată face alegeri 
libere și în cunoștință de cauză în viață, contribuind de asemenea, în acest fel, la 
dezvoltarea socială și economică a țărilor lor

F. întrucât adevăratul acces la învățământul de calitate înseamnă accesul la școli în care 
copiii și îndeosebi fetele să se poată adapta cu ușurință și care să fie dotate cu surse de apă 
și facilități sanitare, dat fiind că învățământul cu standarde scăzute îi poate alunga pe copii 
de la școală și îi poate lăsa vulnerabili în fața exploatării

G. întrucât printre efectele diferitelor forme de muncă a copiilor sunt incluse înmatricularea 
scăzută la școlile primare și gimnaziale (în special pentru fete), un număr mare de cazuri 
de renunțare la școală, un grad ridicat de analfabetism și de eșec școlar, abuzul de droguri 
în rândul copiilor, frecvența ridicată a cazurilor de graviditate adolescentină, dezvoltarea 
fizică întârziată a copiilor și un nivel ridicat al șomajului în rândul adulților

H. întrucât majoritatea țărilor au adoptat legi și politici orientate către protecția bunăstării și a 
intereselor copiilor

I. întrucât guvernele, angajatorii, lucrătorii și organizațiile acestora, precum și societatea în 
ansamblu său au responsabilitatea comună de a face eforturi în vederea eliminării 
progresive a muncii copiilor

J. întrucât practica muncii copiilor are loc adesea în afara instituțiilor și organizațiilor 
stabilite în mod legitim și reglementate printr-o legislație corespunzătoare și este larg 
răspândită în sectoarele neoficiale și rurale, în mediul privat al gospodăriei sau în cadrul 
ocupațiilor familiale despre care nici măcar nu se consideră că ar avea relevanța socială 
pentru a fi identificate drept forme de muncă și, în unele cazuri, în rândul activităților 
ilegale

K. întrucât flagelul unor boli precum HIV/SIDA a contribuit la angajarea copiilor în activități 
producătoare de venituri 

L. întrucât eliminarea muncii copiilor este complicată de formele de inegalitate culturală și 
de gen

M. întrucât îmbunătățirea accesului la credit are potențialul de a ușura munca copiilor și de a
crește numărul de înscrieri la școală

N. întrucât faptul că avem la dispoziție opțiuni de îngrijire a copilului alternative contribuie la 
reducerea muncii copiilor și la crearea condițiilor pentru frecventarea cursurilor 
învățământului liceal 

O. întrucât eforturile de sprijinire a gradelor și a salariilor din învățământ pentru adulți ajută 
la stoparea răspândirii și a intensificării muncii copiilor și la îmbunătățirea probabilităților 
de finalizare a școlii de către copii

Adlib Express Watermark



PR\732099RO.doc 7/10

RO

P. întrucât dihotomia urban-rural are efecte asupra deciziilor privind educația și munca 
copiilor

Q. întrucât fiecare copil are dreptul de a fi înregistrat la naștere; întrucât lipsa înregistrării 
la naștere facilitează exploatarea și abuzul copiilor în „sectoarele ascunse” ale muncii, 
cum ar fi munca domestică și agricultura

R. întrucât întreprinderile care operează încălcând instrumentele internaționale și legislația 
internațională și internă legată de munca copiilor se pot bucura de un avantaj competitiv 
necuvenit

Probleme generale

1. Salută numărul mare de țări ale APC și UE care au ratificat Convențiile 138 și 182 ale 
OIM (a se vedea anexa 1); face apel la grupurile statale să asigure aplicarea convențiilor 
și îi îndeamnă pe cei care nu au făcut încă acest lucru să ratifice urgent aceste convenții; 

2. Subliniază în contextul Convenției 182 necesitatea unor acțiuni urgente în vederea 
eliminării celor mai grave aspecte ale muncii copiilor, precum angajarea copiilor în 
condiții de sclavie și în munci periculoase, în producția și în traficul de droguri și în 
contrabanda și în traficul de arme ușoare, exploatarea copiilor de vârste foarte mici și 
exploatarea sexuală a copiilor în scop comercial;

3. Le cere tuturor țărilor UE semnatare ale Convenției 182 a OIM să publice anual dovezi 
ale concordanței cu alineatul (8), care îi îndeamnă pe membri să își acorde reciproc 
asistență în aplicarea prevederilor Convenției prin cooperare și/sau asistență 
internațională intensificată;

4. Face apel la statele membre UE și la statele APC să dezvolte strategii integrate în cadrul 
parteneriatului APC-UE menite să combată munca copiilor, bazate pe o evaluare corectă 
a realității, conform intereselor superioare ale copilului; în acest sens, subliniază 
necesitatea unui angajament deplin al societății civile și al uniunilor sindicale în 
formularea politicilor și în aplicarea și monitorizarea acțiunilor menite să combată 
munca copiilor;

5. Subliniază că acțiunea de combatere a muncii copiilor necesită o îmbinare corectă a 
soluțiilor și programelor politice care trebuie să fie orientate către o mai bună înțelegere 
a susținerii mobilizării sociale; către îmbunătățirea resurselor și a analizei bazelor de 
date, către legislația muncii și aplicarea acesteia, munca decentă, educația obligatorie 
gratuită de calitate, pregătirea vocațională și acțiunea directă pentru a transfera, a 
reabilita și a reintegra copiii;

6. Face apel către comunitatea internațională, îndeosebi către statele membre UE și către 
Comisia Europeană, să includă prevederi referitoare la munca copiilor în fiecare 
activitate din programele de cooperare în vederea dezvoltării;

7. Recunoaște că munca copiilor a căpătat proporții însemnate din cauza sărăciei și că 
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soluția pe termen lung constă în creșterea economică susținută și în buna guvernanță, 
care să conducă la progres social, în special diminuarea sărăciei și realizarea educației 
primare universale;

8. Subliniază necesitatea de a aborda problema eliminării muncii copiilor în cadrele luptei 
împotriva HIV/SIDA și ale strategiilor de rezolvare a conflictelor;

9. Remarcă faptul că, în timp ce mai multe guverne au adoptat politici și au acționat în 
sensul eliminării muncii copiilor, eșecul în a oferi mijloace de trai alternative familiilor 
copiilor afectați va avea drept rezultat înrăutățirea situației acestor familii;

10. Subliniază faptul că orice politici menite să elimine munca copiilor ar trebui să fie 
întotdeauna gândite în contextul muncii decente pentru toți, în conformitate cu 
standardele internaționale de bază privind munca; consideră că nici o campanie 
orientată împotriva muncii copiilor nu poate avea succes decât dacă este susținută de 
reforme mai ample ale practicilor comerciale atât în statele UE, cât și în cele APC;

11. Face apel la guvernele și la actorii societății civile din țările UE și APC să colaboreze la 
stabilirea grupurilor operative naționale pentru munca copiilor, care, printre altele, vor 
oferi și difuza informații privind drepturile și bunele practici și vor face eforturi în 
vederea coordonării politicilor actorilor guvernamentali locali, naționali și 
internaționali, ale ONG-urilor și ale sindicatelor;

12. Îndeamnă guvernele țărilor APC să se alinieze la eforturile de a generaliza înregistrarea 
oficială a nașterilor și face apel la Comisia Europeană să promoveze și să susțină 
asemenea eforturi, prin includerea înregistrării oficiale universale a nașterilor în politica 
de cooperare pentru dezvoltare;

Educația și eliminarea muncii copiilor

13. Consideră că orice copil care nu beneficiază de educație cu program complet este supus 
unui risc de exploatare;

14. Îndeamnă toate statele membre ale UE și APC să asigure că măsurile adoptate pentru a 
îndeplini ODM 2 privind educația primară universală pot fi susținute și sunt de calitate; 
pentru aceasta, face apel la UE să coreleze finanțarea pentru educație cu menținerea 
unor dimensiuni administrabile ale claselor și să ofere cadrelor didactice pregătire 
satisfăcătoare; Îndeamnă atât UE, cât și APC să facă posibilă finanțarea materialelor și a 
meselor pentru cursanți, în încercarea de a asigura că educația nu devine un cost care să
poată conduce la retragerea copiilor de la școală; 

15. Face apel la Comisia Europeană să direcționeze finanțarea pentru educație acordând 
urgent atenție acelora care sunt supuși celui mai mare risc de exploatare, și anume 
fetelor, copiilor din zonele afectate de conflicte și copiilor din grupurile marginalizate 
sau vulnerabile ale societății;

16. Face apel la guverne să îmbunătățească cadrele legale referitoare la munca copiilor și să 
integreze aspectele legate de munca copiilor în politicile și programele pentru educație, 
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ținând seama de dihotomia urban-rural;

17. Face apel la statele APC să crească cheltuielile pentru educație, în special cu privire la 
educația primară universală și la educația adulților;

18. Încurajează necesitatea de a avea o bază a cunoștințelor îmbunătățită și rețele legate de
munca și educația copiilor printr-o mai bună susținere și răspândire a bunelor practici;

19. Face apel la guverne și la alți angajatori legali să organizeze activități educaționale 
orientate către copiii care muncesc și către familiile lor menite să diminueze efectele 
angajării copiilor în cauză în activități legate de muncă;

20. Îndeamnă la înființarea de clase de legătură pentru copiii care au acces cu întârziere la 
educație și pentru cei care se întorc la educație de la muncă, din situații de conflict sau 
de dezrădăcinare;

21. Își exprimă îngrijorarea cu privire la discrepanțele dintre instrumentele internaționale, 
mai ales ODM 2 și Convenția nr. 138 a OIM, dintre care cele dintâi stabilesc la 15 sau, 
în mod excepțional, 14 ani vârsta minimă de acceptare în sectorul muncii, iar cea de-a 
doua face apel la educația primară universală; consideră că acest lucru îi expune pe 
copiii cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani la  un risc sporit de exploatare și solicită ca 
această discrepanță să fie corectată;

Responsabilitățile sectorului corporatist în eliminarea muncii copiilor

22. Salută tendința sporită a întreprinderilor mari de a stabili coduri de comportament social
și de a se înscrie voluntar în inițiative comerciale etice; consideră totuși că asemenea 
coduri voluntare nu reprezintă un substitut al supravegherii de către autoritățile publice 
și al concordanței transparente cu standardele de bază ale muncii;

23. Încurajează promovarea codurilor de comportament la locul de muncă, promulgarea 
unei legislații minime privind plata și a siguranței economice familiale;

24. Face apel la Comisia Europeană pentru obligarea tuturor întreprinderilor mari care 
operează în cadrul UE să se documenteze, să raporteze și să-și asume responsabilitatea 
cu privire la practicile de muncă de la toate nivelurile proceselor de producție; 
Consideră că această conformitate cu procesele de producție ar trebui susținută prin 
inspecții regulate și complete la toate nivelurile și supusă verificării prin audit 
independent; în cazul în care se constată că o întreprindere utilizează munca copiilor în 
procesele de producție, Uniunea Europeană ar trebui să o oblige să corecteze acest lucru 
și să publice un program condiționat temporal de nu mai mult de trei ani pentru 
eliminarea muncii copiilor din procesele de producție din cadrul acesteia; ar trebui 
conceput un program de sancțiuni care să fie pus în aplicare în situația în care folosirea 
muncii copiilor continuă și după perioada specificată; 

25. îndeamnă Comisia Europeană și guvernele APC să  asigure că intră în responsabilitățile 
oricărei întreprinderi despre care s-a constatat că folosește munca copiilor să se asigure 
că minorii care lucrează pentru întreprindere sunt integrați în mod corespunzător în 
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sistemul educațional;

26. Face apel ca statutul de GSP și GSP+ să fie condiționat pentru acele țări APC care 
beneficiază de programele  GSP și GSP+, nu doar prin ratificare, ci și prin demonstrarea 
concordanței cu convențiile OIM privind munca copiilor și cu convențiile ONU privind 
drepturile copilului; concordanța cu prevederile acestor convenții ar trebui monitorizată 
și ar trebui luate măsuri acolo unde există dovezi de încălcare gravă și sistematică;  

27. Consideră că toate contractele de achiziții publice ar trebui să cuprindă clauze care să 
oblige întreprinderile în cauză să demonstreze concordanța dintre nivelurile proceselor 
de producție și standardele internaționale privind munca copiilor și că aceste contracte 
nu ar trebui încredințate în lipsa unor astfel de dovezi; subliniază cu tărie faptul că 
asemenea clauze nu ar trebui nicidecum să fie considerate bariere comerciale netarifare;

28. Face apel către statele membre ale UE și Comisia Europeană să coreleze susținerea
oferită întreprinderilor prin misiuni comerciale, subvenții pentru export, premii și 
împrumuturi cu dovezile privind concordanța cu convențiile internaționale privind
munca copiilor; 

29. Subliniază faptul că globalizarea și liberalizarea comerțului internațional trebuie însoțite
de respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv interzicerea muncii copiilor; 

30. Încredințează co-președinților sarcina de a transmite prezenta rezoluție către Consiliul 
Miniștrilor APC-UE, Comisia Europeană, Uniunea africană, CARIFORUM, Forumul 
Pacific, statele membre UE, UNICEF și OIM.
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