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AKT:N JA EU:N YHTEINEN 
PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS

SOSIAALI- JA YMPÄRISTÖASIOIDEN VALIOKUNTA

PÖYTÄKIRJA
Kokous 

lauantaina 15. maaliskuuta 2008 klo 17.00–19.30
Täysistuntosali

Näyttely- ja kokouskeskus
Ljubljana, Slovenia

EU:n yhteispuheenjohtaja Karin Scheele avasi kokouksen klo 17.04.

1. Esityslistan hyväksyminen (APP/100.246)

Esityslista hyväksyttiin.

Puheenvuoron käytti: Bowis 

2. Pöytäkirjan hyväksyminen 23. ja 24. tammikuuta 2008 Brysselissä 
pidetystä kokouksesta (APP/100.245)

Oikaisut: Sivu 2, kohta 4. Puheenvuoron käytti: Rodger (Surinam) Otmanin 
(Surinam) sijaan.

Baldeh (Gambia) lisätään osallistujaluetteloon.

Puheenvuoron käyttivät: Rodgers (Surinam) ja Baldeh (Gambia)

Päätös: Pöytäkirjat hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

3. Yhteispuheenjohtajan ilmoitukset

Yhteispuheenjohtaja esitti useita ilmoituksia, jotka sisälsivät tietoa 
parlamentaarisen edustajainkokouksen 15. täysistunnon aikana järjestettävistä 
sosiaalisista tapahtumista ja seminaarien ja Ljubljanassa, Sloveniassa 
hyväksyttävien kiireellisten päätöslauselmien aiheista sekä aiheista, joista 
keskustellaan ilman päätöslauselmaa.
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4. Rakenteellista mukauttamista koskevien ohjelmien sosiaaliset vaikutukset 
ja ympäristövaikutukset (APP/100.202)

Yhteisesittelijät: Alma Oumarou (Niger) ja Gay Mitchell

– Tarkistusten käsittely 
– Mietintöluonnoksen hyväksyminen 

Yhteisesittelijä Alma Oumarou (Niger) esitti lyhyitä huomautuksia 
mietintöluonnokseen ehdotetuista 64 tarkistuksesta. Koska yhteisesittelijä Gay 
Mitchell ei ollut paikalla, Martens teki muutamia huomautuksia hänen 
puolestaan.

Tämän jälkeen jäsenet käsittelivät kyseisiä 64 tarkistusta, esitettyjä suullisia 
tarkistuksia ja tarkistettua mietintöluonnosta ja äänestivät niistä.

Puheenvuoron käyttivät: Oumarou (Niger), Martens, Danata (Kamerun), 
Said (Djibouti), Deerpalsing (Mauritius) ja Borrell Fontelles

Päätös: Mietintö tarkistuksineen hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokous jatkui AKT:n ensimmäisen varayhteispuheenjohtajan Ana Rita 
Sitholen (Mosambik) johdolla. Loput esityslistalla olleet kohdat käsiteltiin.

5. Lapsityövoiman sosiaaliset vaikutukset ja lapsityövoiman torjumista 
koskevat strategiat
Yhteisesittelijät: Ana Rita Sithole (Mosambik) ja Liam Aylward

– Keskustelu asiantuntijoiden läsnäollessa

Yhteisesittelijä Liam Aylward korosti, että on tärkeää suojella lapsia, tulevaa 
sukupolvea, erityisesti koulutuksen avulla. Aylward huomautti, että Euroopan 
valtioista on muodostunut määränpää, jossa lapsia riistetään. Näin ollen hän 
painotti yritysten sosiaalisen vastuun ja kuluttajien vastuun tarvetta lasten 
riiston vastaisissa toimissa. Lisäksi yhteisesittelijä huomautti tarpeesta puuttua 
konfliktien ja korruption kaltaisiin lapsityövoiman sosiaalisiin syihin.

Yhteisesittelijä Ana Rita Sithole (Mosambik) painotti huomautuksissaan 
tarvetta puuttua köyhyyteen, sillä se on perimmäinen syy lapsityövoiman 
käyttöön. Hän painotti uudelleen koulutuksen tarvetta erityisesti 
maaseutualueilla asuvien lasten osalta, sillä se vaikuttaa vuosituhannen 
kehitystavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi yhteisesittelijä korosti tarvetta ottaa 
huomioon kunkin kohdemaan erikoispiirteet lapsityövoiman kysymystä 
käsiteltäessä. Sithole huomautti myös tarpeesta panna täytäntöön oikeudellisia 
mekanismeja, joilla pyritään torjumaan lapsityövoimaa.
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Susan Bissell Unicefin alaisesta Innocenti-tutkimuskeskuksesta (Innocenti 
Research Centre, IRC) kertoi lausunnossaan, että lapsen oikeuksia koskevassa 
yleissopimuksessa taataan lasten oikeus tulla suojelluksi työnteolta, joka 
haittaa heidän koulutustaan ja on vaarallista tai mahdollisesti vahingollista 
heidän terveydelleen ja normaalille kehitykselleen. Susan Bissell huomautti, 
että epävirallisilta aloilta työtä etsivät lapset ovat usein alttiita hyväksikäytölle. 
Tässä yhteydessä hän mainitsi, että Unicef ja Kansainvälinen työjärjestö ILO 
tekevät yhteistyötä useissa valtioissa. Toimien painopistealoja ovat 
peruskoulutus ja yhteisön mobilisointi. Lisäksi Bissell painotti, että lasten 
oikeudet ovat erottamattomia ja yhteydessä toisiinsa ja että lapsityövoiman 
torjumisessa tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tämän jälkeen hän 
huomautti, että vaikka kouluihin pääsy ja tasokas koulutus ovat olennaisia 
tekijöitä lapsityövoiman torjumisessa, ne eivät yksistään riitä. Poliittisilla 
toimenpiteillä ja toimilla on myös suoraan puututtava perheiden köyhyyteen. 

Euroopan komission edustaja Adam Janssen esitti myös muutamia lyhyitä 
huomautuksia aiheesta. Janssen korosti, että Euroopan komissio on toteuttanut 
lapsityövoiman torjuntaan kohdistuneita toimia erityisesti sosiaalialalla ja 
hallinnon alalla. Lisäksi hän tähdensi, että komissio ja asianomaiset maat 
käyvät jatkuvaa vuoropuhelua ja arvioivat strategioita, joilla torjua 
lapsityövoimaa kehitysyhteistyön yhteydessä ja erityisesti kymmenennen 
Euroopan kehitysrahaston yhteydessä. Adam Janssen korosti, että 
yhdeksännen kehitysrahaston nojalla rahoitettiin 15 miljoonan euron arvosta 
hanketta, jolla tähdättiin pahimpien lapsityövoiman muotojen torjumiseen 
AKT-maissa.  

Keskustelun aikana jäsenet painottivat, että lapsityövoimasta on jo laadittu 
useita asiakirjoja. Näin ollen on ryhdyttävä kiireesti toimiin lapsityövoiman 
torjumiseksi. Huomautettiin, että on tärkeää käydä vuoropuhelua 
teollisuussektorin kanssa, erityisesti Euroopassa, jotta lasten riistoa voidaan 
torjua ja lasten oikeuksia toteuttaa. Lisäksi jäsenet panivat merkille tarpeen 
erottaa lapsityövoima muista lasten tekemistä tehtävistä, jotka suoritetaan 
perheen yhteydessä ja joilla saatetaan tähdätä lapsen koulutukseen. Samalla 
kuitenkin painotettiin, että lapselta ei saa riistää hänen lapsuuttaan. Jäsenet 
myös korostivat köyhyyden poistamisen tärkeyttä, sillä köyhyys on pääsyy 
lasten työntekoon. Lisäksi tuotiin esille, että lapsia riistetään myös 
ulkopuolisten urheilupromoottorien ja poliittisten aktivistien toimesta. 

Puheenvuoron käyttivät: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala 
(Swasimaa), Danata (Kamerun), Said (Djibouti), Novak ja Baldeh (Gambia)

Mietintö hyväksytään 16. parlamentaarisessa edustajakokouksessa Papua-
Uusi-Guineassa.
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6. Botswana – Setata-aidan uudelleenpystyttämistä koskevan päätöksen 
vaikutukset Ngamilandissa

Shaw Kgathin (Botswana) johtama Botswanan valtuuskunta piti kokouksessa 
esittelyn, joka koski päätöstä Setata-aidan uudelleenpystyttämisestä 
Ngamilandissa, Botswanassa. Kgathi pahoitteli, että kyseinen aihe tuotiin 
sosiaali- ja ympäristövaliokunnan käsiteltäväksi ympäristötutkimusta tekevän 
EIA-kansalaisjärjestön (Environmental Investigation Agency) väitteiden 
perusteella. Hän huomautti, että EIA:n väitteillä pyrittiin vahingoittamaan 
Botswanan lihantuotantoteollisuuttta. Kgathi ilmoitti, että Botswanan hallitus 
on valmis osallistumaan kahdenkeskisiin neuvotteluihin EIA:n kanssa, jotta 
aiheesta voidaan keskustella tarkemmin. Botswanan eläinlääkintäpalveluista 
vastaavan osaston tekninen virkamies Motsu piti tämän jälkeen teknisen 
esitelmän Botswanassa sijaitsevien suojavyöhykkeiden aidoista. Hän mainitsi 
päätelmissään seuraavat asiat:

 suu- ja sorkkatautia on puhjennut alueella, jolta ei viedä lihaa 
Euroopan unioniin;

 Setata-aita poistettiin käytöstä Scott-Wilsonin raportin seurauksena;
 uusi aita on rakennettu taudin puhkeamisen seurauksena eikä sen 

avulla ole laajennettu karja-aluetta;
 uusi aita on sijoitettu eri tavalla kuin käytöstä poistettu aita; ja
 sen sijoittaminen tehtiin Scott-Wilsonin raportin ja yhteisön 

kuulemisen perusteella.

EIA:n edustaja Mary Rice vastasi Botswanan valtuuskunnan esittelyyn ja 
korosti, että EIA:n raportilla ei pyritä vahingoittamaan Botswanan 
lihantuotantoteollisuutta. Hän kannatti ehdotusta EIA:n ja Botswanan 
hallituksen välisen vuoropuhelun jatkamisesta.

Puheenvuoron käyttivät: Kgathi (Botswana), Motsu (Botswana), Hall, 
Tapsoba (Burkina Faso) ja Thwala (Swasimaa)

Kokouksen osallistujat panivat merkille nämä tiedot.

7. Päätös seuraavan mietinnön aiheesta

Kokouksessa käsiteltiin ehdotuksia seuraavan mietinnön aiheeksi. Mietintö on 
tarkoitus hyväksyä 17. täysistunnossa Prahassa (Tšekin tasavalta).

Puheenvuoron käyttivät: Scheele, Borrell Fontelles, Oumarou (Niger), 
Deerpalsing ja Baldeh (Gambia)

Päätös: Seuraavan mietinnön aiheeksi valittiin ”Ilmastonmuutoksen 
sosiaaliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset”.
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8. Muut asiat

Yhteispuheenjohtaja vastasi jäsenen kysymykseen valiokunnan kokouksen 
ajankohdasta.

Puheenvuoron käyttivät: Tapsoba (Burkina Faso) ja Scheele

9. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Valiokunnan seuraava kokous on määrä pitää 10.–11. syyskuuta 2008 
Brysselissä, Belgiassa.

Kokous päättyi klo 19.51.
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ANNEXE/ANNEX 
LISTE DE PRESENCE/RECORD OF ATTENDANCE

Présents/Present

ACP
Butulso (Vanuatu) , Co-Chair
Ana Rita Sithole (Moçambique), 1st Vice-Chair
Nita Deerpalsing (Mauritius), 2nd Vice-Chair

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Cameroun)
Said (Djibouti)
Baldeh (Gambia)
Oumarou (Niger)
Jiménez (República Dominicana)
Rathpal (Suriname)
Thwala (Swaziland)

PE/EP
Karin Scheele, Co-Chair 
Novak, 1st Vice-Chair 

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

Egalement présents/Also present

ACP
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

Experts:
Susan Bissell, Innocenti Research Centre (IRC) UNICEF
Mary Rice, Environmental Investigation Agency (EIA) 

Commission européenne/European Commission
Janssen

Groupes politiques/Political groups
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
Garcia (GUE/NGL)

Co-secrétariat ACP/Co-secretariat ACP
Kakule, Olusola, Awuku

Co-secrétariat PE/Co-secretariat EP
Atanassova, Douaud
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Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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