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PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING 
ACS-EU

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN MILIEU

NOTULEN
van de vergadering van

zaterdag 15 maart 2008, 17.00 tot 19.30 uur
Plenaire zaal

Beurs- en Congrescentrum
Ljubljana, Slovenië

De covoorzitter van de EU, mevrouw Karin Scheele, opent de vergadering om 17.04
uur.

1. Aanneming agenda (APP/100.246)

De agenda is aangenomen.

Spreker: Bowis

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23 en 24 januari
2008, Brussel

(APP/100.245)

Wijzigingen: pagina 2, punt 4 Sprekers: Rodgers (Suriname) in plaats van
Otman (Suriname)

Lijst van deelnemers waaronder Baldeh (Gambia).

Sprekers: Rodgers (Suriname) en Baldeh (Gambia).

Besluit: De gewijzigde notulen worden goedgekeurd

3. Mededelingen van de covoorzitter

De covoorzitter doet een aantal mededelingen, onder andere betreffende 
informatie over de sociale evenementen tijdens de vijftiende zitting van de 
Paritaire Parlementaire Vergadering, onderwerpen voor de workshops, en de 
dringende verordeningen die ter aanneming worden aangeboden in Ljubljana, 
Slovenië en de debatonderwerpen zonder verordening.
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4. Sociale en milieugevolgen van programma’s voor structurele aanpassing
(APP/100.202)

Co-rapporteurs: Alma Oumarou (Niger) en Gay Mitchell

- Overweging van amendementen
- Aanneming van het ontwerpverslag

De co-rapporteur Alma Oumarou (Niger) maakt een aantal korte opmerkingen 
bij het voorstel voor 64 amendementen bij het ontwerpverslag. Door de 
afwezigheid van co-rapporteur Gay Mitchell maakt mevrouw Martens namens 
hem een aantal opmerkingen.

De vergadering overlegt en stemt over de 64 ingediende amendementen, de 
ingediende mondelinge amendementen en het gewijzigde ontwerpverslag.

Sprekers: Oumarou (Niger), Martens, Danata (Kameroen), Said (Djibouti), 
Deerpalsing (Mauritius) and Borrell Fontelles.

Besluit: Het gewijzigde verslag wordt unaniem aangenomen.

Met Ana Rita Sithole (Mozambique), de eerste vice-covoorzitter van de
paritaire parlementaire vergadering, als voorzitter wordt de vergadering 
voortgezet met de resterende punten op de agenda

5. Sociale gevolgen van kinderarbeid en strategieën voor de bestrijding van 
kinderarbeid
Co-rapporteurs: Ana Rita Sithole (Mozambique) and Liam Aylward

- Gedachtewisseling onder aanwezigheid van deskundigen

Co-rapporteur Liam Aylward benadrukt het belang van bescherming van
kinderen, de generatie van de toekomst, met name door middel van onderwijs. 
Hij merkt op dat Europese landen een bestemming zijn geworden voor 
uitbuiting van kinderen en onderstreept in dit verband de noodzaak voor 
sociale verantwoordelijkheid van zowel bedrijven als consumenten om de 
uitbuiting van kinderen te bestrijden. De co-rapporteur wijst daarnaast op de 
noodzaak om de sociale oorzaken van kinderarbeid, zoals conflicten en 
corruptie, aan te pakken. 

Co-rapporteur Ana Rita Sithole (Mozambique) onderstreept in haar 
opmerkingen de noodzaak om armoede als een fundamentele oorzaak van 
kinderarbeid aan te pakken. Zij herhaalt dat het noodzakelijk is om kinderen, 
met name kinderen op het platteland, onderwijs te bieden, aangezien dit in 
grote mate zal bijdragen aan het behalen van de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling (MDO). De co-rapporteur onderstreept daarnaast de noodzaak 
om bij de behandeling van het thema kinderarbeid rekening te houden met de 
bijzonderheden van de betreffende landen. Mevrouw Sithole wijst ook op de 
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noodzaak om de wettelijke middelen die gericht zijn op het bestrijden van 
kinderarbeid aan te wenden.

In haar verklaring wijst Susan Bissell van het Innocenti Research Centre (IRC) 
van UNICEF erop dat het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat 
kinderen het recht hebben om beschermd te worden tegen arbeid dat hun 
belemmert onderwijs te volgen en dat een gevaar is voor of mogelijk schade 
toebrengt aan hun gezondheid en normale ontwikkeling. Mevrouw Bissell 
wijst erop dat kinderen die werk zoeken via ongepubliceerde kanalen vaak het 
slachtoffer worden van uitbuiting. In dat verband noemt ze de samenwerking 
in verschillende landen tussen UNICEF en de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO), die gericht is op basisonderwijs en mobilisering van 
de gemeenschap. Mevrouw Bissell onderstreept daarnaast dat de rechten van 
kinderen niet deelbaar en met elkaar verbonden zijn, en dat de uitbanning van 
kinderarbeid een holistische benadering vereist. Ze wijst er vervolgens op dat 
hoewel de toegankelijkheid van scholen en van kwaliteitsonderwijs 
beslissende factoren zijn voor de uitbanning van kinderarbeid, dit niet 
voldoende is. Het beleid en de interventies dienen tevens de economische 
armoede van gezinnen op rechtvaardige wijze aan te pakken. 

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Adam Janssen, maakt ook 
een aantal korte opmerkingen over het onderwerp. De heer Janssen legt de 
nadruk op de interventies van de Europese Commissie met betrekking tot de 
bestrijding van kinderarbeid met name op sociaal en beleidsniveau. Daarnaast 
benadrukt hij de continue dialoog tussen de Commissie en de betreffende 
landen bij het bedenken van strategieën voor het verminderen van 
kinderarbeid in het kader van ontwikkelingssamenwerking, met name in het 
kader van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De heer Janssen 
onderstreept het met 15 miljoen euro gefinancierde project door het negende 
EOF met als doel de bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid in 
ACS-landen.

Tijdens de gedachtewisseling onderstrepen de leden dat er zoveel 
documentatie is over het onderwerp kinderarbeid en dus dat er dringend 
behoefte is om actie te ondernemen tegen deze praktijken. Er wordt op 
gewezen dat een dialoog met het bedrijfsleven, met name in Europa, 
belangrijk is om de uitbuiting van kinderen te bestrijden en de rechten van 
kinderen te versterken. De leden wijzen tevens op de noodzaak om een 
onderscheid aan te brengen tussen kinderarbeid en kinderwerk, in de zin dat 
werk door kinderen in familieverband kan bijdragen aan de opleiding van 
kinderen. Er wordt echter benadrukt dat kinderen hun jeugd niet mag worden 
ontnomen. De leden onderstrepen ook het belang van het uitbannen van 
armoede, wat een belangrijke oorzaak is voor kinderarbeid. De uitbuiting van 
kinderen door externe sportpromotors en politieke activisten wordt tevens 
uitgelicht. 

Sprekers: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala (Swaziland), 
Danata (Kameroen), Said (Djibouti), Novak and Baldeh (Gambia).
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Het rapport wordt aangenomen bij de zestiende paritaire parlementaire 
vergadering in Papoea Nieuw Guinea. 

6. Botswana – Gevolgen van het besluit om de Setata afsluiting in 
Ngamiland te herbouwen.

Bij de vergadering is een delegatie aanwezig uit Botswana, aangevoerd door
Shaw Kgathi (Botswana) met betrekking tot het besluit om de Setata afsluiting
in Ngamiland, Botswana, te herbouwen. De heer Kgathi betreurt dat de 
kwestie bij de Commissie sociale zaken en milieu is ingediend op basis van 
beschuldigingen door het Environmental Investigation Agency (EIA), een 
niet-gouvernementele organisatie. Hij wijst erop dat de beschuldigingen van 
het EIA gericht zijn op het toebrengen van schade aan de rundvleesindustrie in 
Botswana. De heer Kgathi adviseert dat de regering van Botswana bereid is 
bilaterale onderhandelingen te voeren met het EIA om de zaak verder te 
bespreken. Dr Motsu, technisch beambte van het ministerie van Veterinaire 
diensten in Botswana, geeft vervolgens een technische presentatie van de 
afsluitingen in Botswana. In de conclusie vermeldt hij dat:

 de uitbraak van mond- en klauwzeer (MKZ) buiten een EU-
exportgebied plaatsvindt;

 de Setata afsluiting volgens het Scott-Wilson-rapport moet worden 
ontmanteld;

 de nieuwe afsluiting het gevolg is van een uitbraak van ziekte en niet 
van een uitbreiding van het gebied voor veeteelt;

 het grondplan voor de nieuwe afsluiting afwijkt van de ontmantelde 
afsluiting; en

 het Scott-Wilson-rapport en het overleg met de gemeenschap als 
leidraad dienen voor het grondplan.

De afgevaardigde van EIA, Mary Rice, geeft haar reactie op de presentatie van 
de delegatie uit Botswana en benadrukt dat het niet de bedoeling is van het 
EIA-rapport om schade toe te brengen aan de rundvleesindustrie in Botswana. 
Zij ondersteunt het voorstel voor verdere onderhandelingen tussen het EIA en 
de regering van Botswana.

Sprekers: Kgathi (Botswana), dr Motsu (Botswana), Hall, Tapsoba (Burkina 
Faso) and Thwala (Swaziland).

De vergadering neemt nota van deze informatie.

7. Besluit over het onderwerp voor het volgende verslag

Tijdens de vergadering is overleg gevoerd over de voorstellen voor het 
onderwerp van het volgende verslag dat bij de zeventiende zitting in Praag 
(Tsjechische Republiek) ter aanneming wordt aangeboden.
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Sprekers: Scheele, Borrell Fontelles, Oumarou (Niger), Deerpalsing en
Baldeh (Gambia).

Besluit: Er is overeengekomen dat het onderwerp voor het volgende verslag 
luidt: "de sociale en milieugevolgen van klimaatverandering".

8. Diversen

De co-voorzitter beantwoordt een door een lid gestelde vraag over het tijdstip 
van de vergadering van het comité. 

Sprekers: Tapsoba (Burkina Faso) en Scheele. 

9. Datum en tijdstip van de volgende vergadering

De volgende vergadering van het comité vindt volgens schema plaats op 10 en 
11 september 2008 te Brussel, België.

De vergadering wordt om 19.51 geschorst

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).

Adlib Express Watermark



6/6 PV\717170NL.doc

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

Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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