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Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU

VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁPIS
ze schůze konané 

v sobotu 15. března 2008 od 17:00 do 19:30
(jednací sál)

Výstavní a konferenční centrum
Ljubljana, Slovinsko

Spolupředsedkyně za EU Karin Scheele zahájila schůzi v 17:04.

1. Přijetí pořadu jednání (APP/100.246)

Pořad jednání byl přijat.

Vystoupil: Bowis

2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 23. až 24. ledna 2008 
v Bruselu (APP/100.245)

Opravy: str. 2, bod 4 vystoupili: Rodgers (ze Surinamu) namísto Otmana 
(ze Surinamu)

Do seznamu účastníků se přidá Baldeh (z Gambie).

Vystoupili: Rodgers (ze Surinamu) a Baldeh (z Gambie).

Rozhodnutí: Pozměněný zápis byl schválen.

3. Sdělení spolupředsedy

Spolupředseda přednesl několik sdělení, která obsahovala informace 
o společenských akcích v průběhu 15. zasedání SPS, o tématech pro semináře 
a naléhavá usnesení, která mají být přijata v Ljubljaně (Slovinsko) 
a o tématech k debatám bez usnesení.

4. Sociální a environmentální dopady programů strukturálních změn 
(APP/100.202)

Spoluzpravodajové: pan Alma Oumarou (z Nigeru) a pan Gay Mitchell 

- projednání pozměňovacích návrhů 
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- přijetí návrhu zprávy 

Spoluzpravodaj Alma Oumarou (z Nigeru) stručně zhodnotil 
64 pozměňovacích návrhů ke zprávě. Paní Martensová učinila v zastoupení 
za chybějícího Gaye Mitchella jeho jménem několik poznámek.

Členové poté projednali 64 předložených pozměňovacích návrhů, ústně 
předložené pozměňovací návrhy a také pozměněný návrh zprávy a hlasovali 
o nich.

Vystoupili: Oumarou (z Nigeru), Martens, Danata (z Kamerunu), Said 
(z Džibuti), Deerpalsing (z Mauricia) a Borrell Fontelles.

Rozhodnutí: Pozměněná zpráva byla jednomyslně přijata.

Další body pořadu jednání schůze byly projednány za předsednictví paní Any 
Rity Sitholeové (z Mozambiku), 1. spolupředsedkyní za země AKT.

5. Sociální dopad dětské práce a strategie boje proti dětské práci
Spoluzpravodajové: paní Ana Rita Sitholeová (z Mosambiku) a pan Liam 
Aylward

- výměna názorů za přítomnosti odborníků

Spoluzpravodaj Liam Aylward upozornil na to, jak důležitá je ochrana dětí 
coby budoucí generace především prostřednictvím vzdělávání. Poznamenal, 
že v evropských zemích dochází k vykořisťování dětí a v této souvislosti 
vyzdvihl potřebu sociální odpovědnosti podniků i spotřebitelů v boji 
proti vykořisťování dětí. Dále spoluzpravodaj vybídl k řešení sociálních příčin 
dětské práce, jako jsou těžké životní situace a korupce. 

Ana Rita Sitholeová (z Mosambiku) ve svém příspěvku zdůraznila, že je třeba 
se zaměřit na chudobu coby hlavní příčinu dětské práce. Znovu vyzdvihla 
potřebu vzdělávat děti především na venkově, což přispěje k plnění 
rozvojových cílů tisíciletí. Spoluzpravodajka dále zdůraznila, že při řešení 
tohoto problému je třeba brát v potaz místní zvláštnosti příslušných zemí. Paní 
Sitholeová také uvedla, že je nutné posílit legální mechanismy v oblasti boje 
proti dětské práci. 

Susan Bissellová ze střediska Innocenti Research Centre (IRC) UNICEF 
ve svém příspěvku poznamenala, že Úmluva o právech dítěte (CRC) zaručuje 
dětem právo na ochranu před vykonáváním práce, která by bránila jejich 
vzdělávání a která by škodila zdraví dítěte a jeho normálnímu rozvoji. Paní 
Bissellová poukázala na to, že děti bývají často předmětem zneužití při hledání 
práce v neregistrovaných (non-gazetted) sektorech. K tomuto účelu zmínila 
spolupráci mezi Dětským fondem OSN (UNICEF) a Mezinárodní organizací 
práce (ILO) v několika zemích soustřeďující se především na základní 
vzdělávání a šíření osvěty ve společnosti. Paní Bissellová dále zdůraznila, 
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že práva dětí jsou nedělitelná a vzájemně propojená a že k odstranění jevu 
dětské práce je zapotřebí komplexního přístupu. Dále poznamenala, že ačkoli 
přístup ke vzdělání a kvalita vzdělávání jsou klíčovými faktory, které 
napomáhají odstranit dětskou práci, nejsou dostačující. Politiky a opatření také 
musejí jednoznačně nabídnout řešení chudoby rodin. 

Adam Janssen, zástupce Evropské komise, přispěl rovněž k tématu několika 
poznámkami. Pan Janssen vyzdvihl opatření, která učinila Evropská komise 
v boji proti dětské práci, především v sociální a správní oblasti. Dále upozornil 
na probíhající dialog mezi Komisí a příslušnými zeměmi o možných 
strategiích, které by snížily výskyt dětské práce v rámci rozvojové spolupráce 
a obzvláště v rámci 10. Evropského rozvojového fondu. Pan Janssen 
připomněl projekt, který bojuje proti nejhorším formám dětské práce v zemích 
AKT a na nějž bylo vyčleněno 15 milionů eur z 9. Evropského rozvojového 
fondu.  

Během výměny názorů se členové shodli, že na téma dětské práce již bylo 
vytvořeno mnoho dokumentů a že je nyní nutné přistoupit k boji v praxi. 
Poukázali na to, že v boji proti vykořisťování dětí je zejména v Evropě 
naléhavé zahájit dialog s průmyslovým odvětvím a také posílit dětská práva. 
Členové rovněž poznamenali, že je třeba rozlišovat dětskou práci a dětskou 
činnost, jelikož dětská činnost může nést v rodinném kontextu výchovné 
aspekty, nicméně byl položen důraz na to, že děti by neměly být ochuzeny 
o dětství. Členové taktéž zdůraznili, že je důležité vymýtit chudobu, která je 
hlavní příčinou dětské práce, a poukázali na vykořisťování dětí sportovními 
propagátory a politickými aktivisty. 

Vystoupili: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala (ze Svazijska), 
Danata (z Kamerunu), Said (z Džibuti), Novak a Baldeh (z Gambie).

Zpráva by měla být schválena na 16. zasedání Smíšeného parlamentního 
shromáždění v Papue Nové Guineji. 

6. Botswana – dopady rozhodnutí znovu vybudovat „setatský plot“ 
v Ngamilandu.

Na schůzi vystoupila botswanská delegace vedená Shawem Kgathim 
(z Botswany) ohledně rozhodnutí znovu vybudovat „setatský“ plot 
v Ngamilandu v Botswaně. Pan Kgathi vyjádřil politování nad tím, že tato 
problematika byla předložena Výboru pro sociální věci a životní prostředí 
na základě neopodstatněného tvrzení nevládní organizace Environmental 
Investigation Agency (EIA). Poznamenal, že EIA toto tvrzení vypustila 
s úmyslem poškodit botswanský hovězí průmysl. Pan Kgathi doporučil, aby 
botswanská vláda byla připravena na dvoustranné projednávání této 
problematiky s EIA. Dr. Motsu, úřední technický odborník z oddělení 
veterinární péče v Botswaně, podal technickou přednášku o kordonových 
plotech v Botswaně. Závěrem zmínil, že:

 slintavka a kulhavka propukla mimo vývozní pásmo EU
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 setatský plot byl zrušen na základě Scott-Wilsonovy zprávy;
 nový plot bude vybudován z důvodu vypuknutí nemoci, a nikoli 

z důvodu rozšíření oblasti chovu dobytka;
 uspořádání nového plotu je jiné než uspořádání vyřazeného plotu
 nové uspořádání plotu bylo provedeno podle Scott–Wilsonovy zprávy 

a podle dohody s místními.

Na vystoupení delegace z Botswany reagovala Mary Riceová, zastupitelka 
organizace EIA, a zdůraznila, že zpráva EIA neměla v úmyslu poškodit 
botswanský hovězí průmysl. Vyjádřila podporu návrhu dalšího dialogu 
mezi EIA a botswanskou vládou.  

Vystoupili: Kgathi (z Botswany), Dr. Motsu (z Botswany), Hall, Tapsoba 
(z Burkina Fasa) a Thwala (ze Svazijska).

Členové schůze vzali na vědomí výše uvedené informace.

7. Rozhodnutí o předmětu příští zprávy

Členové schůze se poradili o návrzích k předmětu příští zprávy, která bude 
schválena na 17. zasedání v Praze (Česká republika).

Vystoupili: Scheele, Borrell Fontelles, Oumarou (z Nigeru), Deerpalsing a 
Baldeh (z Gambie).

Rozhodnutí: Bylo odsouhlaseno schválení předmětu příští zprávy, kterým je 
„sociální a environmentální dopady změny klimatu“.

8. Různé

Spolupředseda zodpověděl dotaz jednoho z členů ohledně termínu příští 
schůze výboru.  

Vystoupil: Tapsoba (z Burkina Fasa) a Scheele.

9. Datum a místo konání příští schůze

Příští schůze výboru se bude konat ve dnech 10. a 11. září 2008 v Bruselu 
(v Belgii).

Schůze skončila v 19:51

PŘÍLOHA 
PREZENČNÍ LISTINA

Přítomni
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AKT
Butulso (Vanuatu) , spolupředseda
Ana Rita Sithole (Mosambik), 1. místopředsedkyně
Nita Deerpalsing (Mauricius ), 2. místopředsedkyně

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Kamerun)
Said (Džibuti)
Baldeh (Gambie)
Oumarou (Niger)
Jiménez (Dominikánská republika)
Rathpal (Surinam)
Thwala (Swaziland)

EP
Karin Scheele, spolupředsedkyně
Novak, 1. místopředsedkyně

Aubert
Aylward
Borrell Fontelles
Bowis
Cashman
Fernandes
Hall
Haug
Jouye de Grandmaison
Lulling (for Mitchell)
Martens
Schnellhardt
Schröder
Van Lancker (for Arif)
Veneto

Dále přítomni

AKT
Yerbanga Ouedraogo, Dieudonné, Ouedraogo (Burkina Faso), Sanda, Bobbo (Cameroun), Nyan-
Alaboson (Gambia), Bako, Abdrahamane, Issoufou, Guimaran, Natitia (Niger), Esajas (Suriname), 
Dlamini (Swaziland).

Kgathi, Tshenolo Modise, Motsu, Mphusu, Batlhoki (Botswana), Moliwa (République Démocratique 
du Congo), Edjaka, Zoula  (République du Congo), William, Faure (Seychelles), Jervase, Mustafa 
(Sudan), Mugambe (Uganda).

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION.
Igueh

Odborníci:
Susan Bissell, výzkumné centrum Innocenti při organizaci UNICEF
Mary Rice, Enviromentální vyšetřovací agentura

Evropská komise
Janssen

Politické skupiny
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
Garcia (GUE/NGL)

Spolusekretariát AKT
Kakule, Olusola, Awuku

Spolusekretariát EP
Atanassova, Douaud

Asistenti
Ruiz Vicente, Ponce
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