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POSTUP

Predsedníctvo spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ na schôdzi 18. novembra 
2007 poverilo svoj výbor pre sociálne veci a životné prostredie vypracovaním správy o 
sociálnych a environmentálnych dôsledkoch programov štrukturálnych úprav v súlade s 
článkom 2 ods. 8 rokovacieho poriadku.

Výbor pre sociálne veci a životné prostredie na schôdzi 17. novembra 2007 vymenoval pani 
Anu Ritu Sitholeovú (Mozambik) a pána Liama Aylwarda za spoluspravodajcov.

Výbor pre sociálne veci a životné prostredie na schôdzach posúdil návrh správy.

Na nasledujúcej schôdzi prijal priložený predbežný návrh uznesenia...

Hlasovania sa zúčastnili: ...

Uznesenie bolo predložené na schválenie dňa ...
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NÁVRH UZNESENIA

o sociálnych dôsledkoch detskej práce a stratégiách boja proti detskej práci

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT-EÚ,

− zasadajúce v Port Moresby (Papua Nová Guinea) od 24. do 27. novembra 2008,

− so zreteľom na článok 17 ods. 1 rokovacieho poriadku,

− so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý bol prijatý 20. novembra 19891

a nadobudol účinnosť v roku 1990, a najmä na jeho články 28 a 32,

− so zreteľom na dohovory Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 138 o 
minimálnom veku na prijatie do zamestnania (1973)2 a č. 182 o zákaze a okamžitých 
opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce (1999)3, 

− so zreteľom na články 177 – 181 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

− so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT-EÚ podpísanú v Cotonou 23. júna
2000 a revidovanú v Luxemburgu 25. júna 2005 (dohoda z Cotonou), a najmä jej články 
26 a 50,

− so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov 
zasadajúcich v Rade, Európskom parlamente a Komisii o rozvojovej politike Európskej 
únie z 20. decembra 2005: „Európsky konsenzus“ a najmä jeho články 12, 97, 101 a 
1034,

− so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, ktorá určuje rozvojové 
ciele milénia (RCM) ako spoločne stanovené kritériá medzinárodného spoločenstva na 
odstránenie chudoby,

− so zreteľom na rámec opatrení Vzdelávanie pre všetkých: plnenie našich kolektívnych 
záväzkov, prijatý na Svetovom fóre o vzdelávaní v Dakare (Senegal) v roku 2000 (samit 
v Dakare)5,

− so zreteľom na Bruselskú deklaráciu o vzdelávaní pre trvalo udržateľný rozvoj v štátoch 
AKT a jej akčný rámec prijatý ministrami vzdelávania štátov AKT v roku 2006,

− so zreteľom na deklaráciu EÚ z Luccy (Taliansko),  
                                               
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 Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
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− so zreteľom na medzinárodný program MOP o odstránení detskej práce (IPEC),

− so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v 
rámci vonkajšej činnosti EÚ (KOM(2008)55 konečné znenie),

− so zreteľom na globálnu monitorovaciu správu v rámci programu Vzdelávanie pre 
všetkých za rok 2008 s názvom Vzdelávanie pre všetkých do roku 2015: zvládneme 
to?“1,

− so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o 
právach detí a najmä detských vojakoch prijaté 15. októbra 20032,

− so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o zneužívaní detí v rozvojových 
krajinách, a najmä o detskej práci3,

− so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o podnikovej sociálnej 
zodpovednosti: nové partnerstvo4,

− so zreteľom na správu Výbor pre sociálne veci a životné prostredie (AKT – EÚ/...),

A. keďže detská práca má korene v masovej chudobe a v kultúre a tradíciách mnohých 
spoločenstiev v rozvojových krajinách,

B. keďže podľa MOP je do detskej práce zapojených približne 165 miliónov detí vo veku 
od 5 do 14 rokov; keďže najhoršie formy detskej práce a porušovanie práv detí vrátane 
detského otroctva (domáce služobníctvo), predaja detí a obchodovania s nimi, detskej 
prostitúcie a iných foriem práce sú škodlivé pre zdravý fyzický vývoj a duševné zdravie 
detí,

C. keďže najviac ohrozenými sú určité skupiny detí a mládeže, najmä deti, ktoré sú 
príslušníkmi etnických alebo iných menšín, migrujúce deti, deti z radov vysídlených osôb 
alebo utečencov, deti postihnuté ozbrojenými konfliktami, detskí vojaci, siroty a deti 
bez rodičovskej starostlivosti, deti nakazené vírusom HIV/AIDS a zdravotne postihnuté 
deti; keďže dievčatá čelia dodatočným rizikám zneužívania,

D. keďže zneužívanie detí je hrubým porušovaním ich ľudských práv a je v rozpore 
so zásadami sociálnej spravodlivosti; keďže ratifikáciou Dohovoru o právach dieťaťa 
zmluvné štáty potvrdzujú, že uznávajú ľudské práva detí, 

E. keďže dosiahnutie kvalitného všeobecného základného vzdelania pre všetky deti je 
kľúčom k tomu, aby deti dostali možnosť získať najdôležitejšie zručnosti a vedomosti, 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 Ú. v. EÚ C 26, 29.1.2004, s. 17.
3 P6_TA (2005)0272
4 P6_TA (2007)0062
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ktoré im pomôžu uniknúť z chudoby, aby mohli ovplyvňovať rozvoj svojich spoločností a 
aby mohli v živote prijímať slobodné rozhodnutia na základe informácií, a tým prispievať 
k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju svojich krajín, 

F. keďže skutočný prístup ku kvalitnému vzdelaniu znamená existenciu škôl vyučujúcich 
spôsobom, ktorý je pre deti a dievčatá vhodný, pričom tieto školy sú vybavené vodou a 
hygienickými zariadeniami, pretože vzdelávanie na nízkej úrovni môže deti od školy 
odradiť, čím sa stanú zraniteľné voči zneužívaniu,

G. keďže medzi dôsledky rôznych foriem detskej práce patrí nízky počet detí zapísaných 
do základných a stredných škôl (najmä v prípade dievčat), vysoký počet detí, ktoré 
predčasne ukončia školskú dochádzku, vysoká negramotnosť a vysoký počet detí, ktoré 
prepadajú, oneskorený fyzický vývoj detí, vysoký počet tehotných mladistvých, drogová 
závislosť u detí a vysoká miera nezamestnanosti medzi dospelými,

H. keďže väčšina krajín prijala zákony a politiky zamerané na ochranu blaha a záujmov detí,

I. keďže vlády, zamestnávatelia, pracovníci a ich organizácie a vôbec celá spoločnosť majú 
spoločnú úlohu pracovať na postupnom odstraňovaní detskej práce,

J. keďže prax využívania detskej pracovnej sily sa často vyskytuje mimo podnikov 
založených v súlade so zákonom a riadených podľa náležitých právnych predpisov a je 
široko rozšírená v neformálnych a vidieckych odvetviach, v súkromnom prostredí v 
domácnostiach alebo v rodinných povolaniach, ktorým sa zo sociálneho hľadiska ani 
neprikladá taký význam, aby sa považovali za prácu, a v niektorých prípadoch pri 
nezákonnej činnosti, 

K. keďže nešťastie v podobe ochorení, ako je HIV/AIDS, prispelo k zapojeniu detí 
do zárobkových činností,

L. keďže odstránenie detskej práce komplikujú kultúrne rozdiely a rodová nerovnosť,

M. keďže zlepšenie prístupu k úverom má potenciál na zmiernenie detskej práce a 
na zvýšenie počtu detí zapísaných do škôl,

N. keďže dostupnosť alternatív v starostlivosti o deti prispieva k obmedzeniu detskej práce 
a vytvára podmienky na zvýšenie školskej dochádzky,

O. keďže snahy o posilnenie úrovne vzdelania dospelých a zvýšenie ich mzdy pomáhajú 
obmedziť výskyt a intenzitu detskej práce a zvyšujú pravdepodobnosť, že deti zostanú v 
škole,

P. keďže zreteľné rozdiely medzi mestom a vidiekom majú vplyv na vzdelávanie detí a 
rozhodovanie o práci, 

Q. keďže každé dieťa má právo na registráciu pri narodení; keďže nedostatok zariadení na 
registráciu narodeného dieťaťa uľahčuje zneužívanie detí v tzv. skrytých odvetviach, 
ako je práca v domácnosti či v poľnohospodárstve,
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R. keďže spoločnosti, ktoré konajú v rozpore s medzinárodnými nástrojmi a 
medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa detskej práce, 
môžu využívať nekalé konkurenčné výhody,

Všeobecne 

1. víta skutočnosť, že dohovory MOP č. 138 a 182 (pozri prílohu I) ratifikoval vysoký 
počet krajín AKT a EÚ; vyzýva zmluvné štáty, aby zabezpečili vykonávanie 
dohovorov, a naliehavo žiada krajiny, ktoré tieto dohovory neratifikovali, aby tak 
bezodkladne urobili;

2. zdôrazňuje v kontexte dohovoru č. 182 potrebu naliehavých krokov na odstránenie 
najneúnosnejších aspektov detskej práce, ako je zamestnávanie detí v otrockých a 
neslobodných podmienkach a na nebezpečnú a rizikovú prácu pri výrobe a obchode s 
drogami a pri pašovaní a obchodovaní s malými zbraňami, zneužívanie veľmi malých 
detí a sexuálne zneužívanie detí na obchodné účely;

3. vyzýva krajiny EÚ, ktoré sú signatármi dohovoru MOP č. 182, aby každoročne 
zverejňovali dôkazy o plnení ustanovenia odseku 8, ktorý členov vyzýva, aby si 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a/alebo pomoci vzájomne poskytovali 
pomoc pri uvádzaní ustanovení dohovoru do platnosti;

4. vyzýva členské štáty EÚ a štáty AKT, aby v rámci partnerstva AKT – EÚ vypracovali 
integrované stratégie zamerané na boj proti detskej práci, založené na presnom 
hodnotení skutočnosti a zohľadňovaní toho, čo je v najlepšom záujme dieťaťa; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu plného zapojenia občianskej spoločnosti a odborov 
pri formulovaní a realizácii politiky a pri monitorovaní činností zameraných na boj proti 
detskej práci; 

5. zdôrazňuje, že boj proti detskej práci si vyžaduje správne zloženie politických 
rozhodnutí a programov, ktoré majú byť zamerané na zvyšovanie informovanosti a 
podporu sociálnej mobilizácie; na zlepšenie databázových zdrojov a analýz, na 
pracovné právo a jeho vynucovanie, slušnú prácu, bezplatné povinné kvalitné 
vzdelávanie, odbornú prípravu a priame opatrenia na oslobodenie detí od detskej práce, 
ich rehabilitáciu a opätovné začlenenie;

6. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, najmä členské štáty EÚ a Európsku komisiu, aby 
začlenili problematiku detskej práce do všetkých činností svojich programov rozvojovej 
spolupráce ;

7. uznáva, že detská práca je do značnej miery dôsledkom chudoby a že dlhodobé riešenie 
spočíva v trvalom hospodárskom raste a dobrej správe vecí verejných, čo vedie k 
pokroku v sociálnej oblasti, najmä k zmierneniu chudoby a dosiahnutiu všeobecného 
základného vzdelania;

8. zdôrazňuje potrebu venovať sa téme odstránenia detskej práce v rámci boja proti 
HIV/AIDS a stratégií na urovnanie konfliktov;
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9. konštatuje, že hoci mnoho vlád prijalo politiky a vykonalo opatrenia na odstránenie 
detskej práce, skutočnosť, že rodinám takto postihnutých detí neposkytli alternatívne 
spôsoby obživy bude mať za následok, že rodiny sa ocitnú ešte v horšej situácii;

10. zdôrazňuje, že akékoľvek politiky zamerané na odstránenie detskej práce by sa mali 
posudzovať v rámci podpory dôstojnej práce pre všetkých v súlade s kľúčovými 
medzinárodnými pracovnými normami; domnieva sa, že akákoľvek cielená kampaň 
proti detskej práci nemôže uspieť, pokiaľ nebude podporovaná rozsiahlejšími reformami 
v obchodných postupoch v štátoch EÚ a AKT;

11. vyzýva vlády a subjekty občianskej spoločnosti v EÚ a krajinách AKT, aby 
spolupracovali pri zriaďovaní národných pracovných skupín zameraných proti detskej 
práci, ktoré budú okrem iného poskytovať a šíriť informácie o právach a najlepších 
postupoch a budú sa snažiť o koordináciu politík miestnych, národných a 
medzinárodných vládnych činiteľov, mimovládnych organizácií a odborov;

12. vyzýva vlády krajín AKT, aby zintenzívnili úsilie o zovšeobecnenie úradnej registrácie 
narodených detí, a vyzýva Európsku komisiu, aby presadzovala a podporovala takéto 
úsilie a aby začlenila všeobecnú úradnú registráciu narodených detí do politiky 
rozvojovej spolupráce;

Vzdelávanie a odstránenie detskej práce

13. domnieva sa, že každému dieťaťu, ktoré sa v plnej miere nezúčastňuje na vyučovaní v 
škole, hrozí riziko zneužívania; 

14. naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ a AKT, aby zabezpečili, že opatrenia prijaté 
na dosiahnutie RCM 2, ktorým je všeobecné základné vzdelanie, sú trvalo udržateľné 
a zamerané na kvalitu; na tento účel vyzýva EÚ, aby vyhradila finančné prostriedky na 
vzdelávanie na zachovanie zvládnuteľnej veľkosti tried a na poskytovanie uspokojivej 
odbornej prípravy učiteľom; naliehavo vyzýva tak EÚ, ako aj AKT, aby poskytli 
finančné prostriedky na materiál a stravu pre študentov v snahe zabezpečiť, aby sa 
vzdelávanie nestalo nákladom, ktorý povedie k tomu, že deti budú musieť opustiť školu;

15. vyzýva Európsku komisiu, aby zameriavala financovanie na vzdelávanie, pričom má 
bezodkladne venovať pozornosť tým, ktorí sú najviac ohrození zneužívaním, konkrétne 
dievčatá, deti v oblastiach postihnutých konfliktom a deti zo skupín na okraji 
spoločnosti alebo zo zraniteľných skupín;

16. vyzýva vlády, aby zlepšili právny rámec týkajúci sa detskej práce a aby začlenili 
problematiku detskej práce do politík a plánov vzdelávania, pričom budú súčasne 
zohľadňovať výrazné rozdiely medzi mestom a vidiekom;

17. vyzýva štáty AKT, aby zvýšili výdavky na vzdelávanie, najmä v súvislosti so 
všeobecným základným vzdelaním a vzdelávaním dospelých;

18. podporuje potrebu existencie posilnenej vedomostnej základne a sietí v súvislosti 
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s detskou prácou a vzdelávaním prostredníctvom väčšej podpory osvedčených postupov 
a ich šírenia;

19. vyzýva vlády a iných zamestnávateľov, ktorí založili svoje spoločnosti v súlade so 
zákonom, aby zaviedli vzdelávacie činnosti zamerané na pracujúce deti a ich rodiny s 
cieľom zmierniť dosah účasti týchto detí na pracovných činnostiach;

20. vyzýva na vytvorenie tzv. premosťovacích tried pre deti, ktoré sa ku vzdelávaniu 
dostanú neskoro a pre tie, ktoré pokračujú v školskej dochádzke po prerušení z dôvodu 
práce, konfliktu alebo vysídlenia;

21. vyjadruje znepokojenie nad nesúladom medzi medzinárodnými nástrojmi, najmä RCM 
2 a dohovorom MOP č. 138, podľa ktorého je minimálny vek na prijatie do zamestnania 
stanovený na 15 alebo výnimočne 14 rokov, hoci dohovor MOP č. 138 vyzýva len na 
všeobecné základné vzdelanie; domnieva sa, že dôsledkom je to, že deti vo veku od 11 
do 15 rokov sú vystavené väčšiemu riziku zneužívania a vyzýva na riešenie tohto 
rozporu;

Povinnosti podnikového sektora pri odstraňovaní detskej práce

22. víta vzrastajúci trend veľkých spoločností vypracúvať spoločenské kódexy správania a 
dobrovoľne sa zúčastňovať na iniciatívach etického obchodovania; domnieva sa však, 
že takéto dobrovoľné kódexy nie sú náhradou dozoru verejného orgánu a 
transparentného dodržiavania základných pracovných noriem; 

23. nabáda na presadzovanie kódexov správania na pracovisku, uzákonenie právnych 
predpisov v oblasti minimálnej mzdy a ekonomickej istoty rodín;

24. vyzýva Európsku komisiu, aby všetkým veľkým spoločnostiam pôsobiacim v EÚ 
uložila povinnosť zdokumentovať pracovné postupy na všetkých úrovniach 
dodávateľského reťazca, podávať o nich správy a prevziať za ne zodpovednosť; 
domnieva sa, že tento súlad dodávateľských reťazcov s danými požiadavkami by sa mal 
podporovať pravidelnými a dôkladnými inšpekciami na všetkých úrovniach a podrobiť 
kontrole nezávislého auditu; ak sa zistí, že podnik využíva v dodávateľskom reťazci 
detskú pracovnú silu, Európska komisia by tomuto podniku mala uložiť povinnosť 
zaviesť a zverejniť časovo vymedzený program v trvaní najviac troch rokov na 
odstránenie detskej pracovnej sily z tohto dodávateľského reťazca; mal by sa 
vypracovať program sankcií, ktoré by sa uplatňovali v prípade, že detská pracovná sila 
sa bude využívať aj naďalej po uplynutí stanovenej doby;

25. naliehavo vyzýva Európsku komisiu a vlády AKT, aby zaistili, že zodpovednosťou 
každého podniku, o ktorom sa zistí, že využíva detskú pracovnú silu, je zabezpečiť 
riadne začlenenie detí pracujúcich pre tento podnik do systému vzdelávania;

26.
vyzýva, aby štatúty GSP a GSP+ boli podmienené nielen ratifikáciou zo strany krajín AKT, 

ktoré využívajú programy GSP a GSP+, ale ktoré takisto vykazujú dodržiavanie 
dohovorov MOP o detskej práci a Dohovoru OSN o právach dieťaťa.
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  Dodržiavanie ustanovení týchto dohovorov by sa malo monitorovať a v prípade dôkazov 
o ich vážnom a systematickom porušovaní by sa mali prijať opatrenia;

27. domnieva sa, že súčasťou zmlúv v rámci verejného obstarávania by mali doložky, ktoré 
dotknutým podnikom ukladajú povinnosť preukazovať dodržiavanie medzinárodných 
noriem o detskej pracovnej sile v dodávateľskom reťazci a že tieto zákazky by sa nemali 
udeľovať v prípade neexistencie takýchto dôkazov; dôrazne podčiarkuje skutočnosť, že 
takéto doložky by sa v žiadnom prípade nemali považovať za netarifné obchodné 
prekážky;

28. vyzýva členské štáty EÚ a Európsku komisiu, aby podmienili poskytovanie podpory 
podnikom prostredníctvom obchodných misií, vývozných dotácií, grantov a pôžičiek 
preukázaním dodržiavania medzinárodných dohovorov o detskej práci;

29. zdôrazňuje, že globalizáciu a liberalizáciu svetového obchodu musí sprevádzať 
dodržiavanie základných práv vrátane zákazu detskej práce;

30. vyzýva svojich podpredsedov, aby toto uznesenie postúpili Rade ministrov AKT – EÚ, 
Európskej komisii, Africkej únii, CARIFORUM, Tichooceánskemu fóru, členským 
štátom EÚ, UNICEF-u a MOP.
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