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SPOLOČNÉ PARLAMENTNÉ ZHROMAŽDENIE AKT –EÚ

VÝBOR PRE SOCIÁLNE VECI A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala dňa 15. marca 2008 od 17.00 h do 19.30 h

v plenárnej sále Výstavného a kongresového centra v Ľubľane v Slovinsku

Schôdzu otvorila spolupredsedníčka za EÚ Karin Scheele o 17.04 h.

1. Prijatie programu schôdze (APP/100.246)

Program schôdze bol prijatý.

Rečník: Bowis

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala v dňoch 23. a 24 januára 2008   
v Bruseli (APP 100.245)

Opravy: strana 2, bod 4 Rečníci: namiesto pána Otmana (Surinam) vystúpi pán 
Rodgers (Surinam)

Na zozname účastníkov pribudne pán Baldeh (Gambia).

Rečníci: Rodgers (Surinam) a Baldeh (Gambia).

Rozhodnutie: Zápisnica bola schválená v znení zmien a doplnení. 

3. Oznámenia spolupredsedníčky

Spolupredsedníčka vystúpila s niekoľkými oznámeniami, v rámci ktorých  
informovala o spoločenských udalostiach počas 15. schôdze Spoločného 
parlamentného zhromaždenia, o témach seminárov a témach naliehavých uznesení, 
ktoré mali byť prijaté v Ľubľane v Slovinsku, a o predmete rokovaní bez uznesenia.

4. Sociálne a environmentálne dôsledky programov štrukturálnych zmien 
(APP/100.202)

Spoluspravodajcovia: pán Alma Oumarou (Niger) a pán Gay Mitchell

- Preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
- Prijatie návrhu správy 

Spoluspravodajca pán Alma Oumarou (Niger) v krátkosti predniesol niekoľko 
pripomienok k predloženým 64 pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k správe.
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Vzhľadom na neprítomnosť spoluspravodajcu pána Gaya Mitchella, pán Martens 
vyslovil v jeho mene niekoľko pripomienok.

Schôdza pokračovala posudzovaním 64 predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov, ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a návrhu správy v znení 
zmien a doplnení, o ktorých účastníci schôdze následne hlasovali.

Rečníci: Oumarou (Niger), Martens, Danata (Kamerun), Said (Džibutsko), 
Deerpalsing (Maurícius) a Borrell Fontelles.

Rozhodnutie: Správa v znení zmien a doplnení bola jednomyseľne prijatá.

Schôdza pokračovala rokovaním o ďalších bodoch programu. Viedla ju prvá 
spolupodpredsedníčka AKT pani Ana Rita Sithole (Mozambik).

5. Sociálne dôsledky detskej práce a stratégie boja proti detskej práci
Spoluspravodajcovia: pani Ana Rita Sithole (Mozambik) a pán Liam Aylward

- Výmena názorov za prítomnosti odborníkov

Spoluspravodajca pán Liam Aylward poukázal na dôležitosť ochrany detí, ktoré sú 
našou budúcou generáciou, hlavne prostredníctvom ich vzdelávania. Poznamenal tiež, 
že európske krajiny sa stali destináciou vykorisťovaných detí a zdôraznil potrebu 
sociálnej zodpovednosti a zodpovednosti spotrebiteľov v boji proti vykorisťovaniu 
detí. Spoluspravodajca sa ďalej venoval otázke sociálnych príčin detskej práce ako sú 
napríklad konflikty a korupcia.

Spoluspravodajkyňa pani Ana Rita Sithole (Mozambik) upriamila pozornosť na 
chudobu, ktorá je základnou príčinou detskej práce. Opakovane zdôrazňovala význam 
vzdelávania detí žijúcich predovšetkým v poľnohospodárskych oblastiach, ktoré 
prispieva k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia. Spoluspravodajkyňa ďalej 
označila za potrebné brať do úvahy osobitosti jednotlivých krajín pri riešení problému 
detskej práce. Pani Sithole takisto pripomenula naliehavosť potreby posilnenia 
právnych mechanizmov zameraných na boj proti detskej práci.

Pani Susan Bissell z Výskumného strediska UNICEF Innocenti vo svojom vyhlásení 
spomenula Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý hovorí, že deti majú právo           
na ochranu pred prácou, ktorá bráni ich vzdelávaniu a je nebezpečná, či dokonca 
škodlivá pre ich zdravie a normálny vývoj. Pani Bissell poukázala na skutočnosť, že 
deti, ktoré si hľadajú prácu v nezverejnených sektoroch, sú často obeťami 
vykorisťovania. V tejto súvislosti hovorila o spolupráci medzi Detským fondom OSN 
a Medzinárodnou organizáciou práce, ktorá prebieha v niekoľkých krajinách               
a zameriava sa na základné vzdelávanie a mobilizáciu spoločnosti. Pani Bissell ďalej 
poznamenala, že práva detí sú nedeliteľné a navzájom prepojené a že odstránenie 
detskej práce si vyžaduje holistický prístup. Na záver pripomenula, že prístup             
k školám a kvalitnému vzdelaniu sú síce kľúčovými prvkami v odstraňovaní detskej 
práce, no politika boja proti detskej práci sa musí sústrediť hlavne na hospodársku 
chudobu rodín.

Zástupca Európskej komisie pán Adam Janssen tiež v krátkosti uviedol svoje 
pripomienky na danú tému. Pán Janssen vyzdvihol kroky, ktoré podnikla Európska 
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komisia v boji proti detskej práci predovšetkým v sociálnej a správnej sfére. Následne 
poukázal na pokračovanie dialógu medzi Komisiou a jednotlivými krajinami pri 
posudzovaní stratégií na zmiernenie detskej práce v kontexte rozvojovej spolupráce, 
hlavne v rámci desiateho ERF. Pán Janssen upriamil pozornosť na projekt deviateho 
ERF vo výške 15 miliónov EUR zameraný na boj proti najhorším formám detskej 
práce v krajinách AKT.

Účastníci schôdze počas výmeny názorov podotkli, že množstvo dokumentácie         
na tému boja proti detskej práci svedčí o naliehavej potrebe prijať opatrenia              
na účinnejší boj proti detskej práci. Následne zdôraznili význam dialógu                      
s priemyselným odvetvím predovšetkým v Európe s cieľom boja proti vykorisťovaniu 
detí a presadzovania práv detí. Taktiež poznamenali, že je potrebné odlíšiť zakázané 
formy detskej práce od práce detí v rodinnom prostredí, ktorá je súčasťou výchovy 
detí, pripomenuli však, že deti by nemali byť zbavené svojho detstva. Účastníci 
schôdze sa tiež vyjadrili k dôležitosti odstránenia chudoby ako základnej príčiny 
detskej práce a poukázali na vykorisťovanie detí zo strany športových propagátorov a 
politických aktivistov.

Rečníci: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala (Svazijsko), Danata 
(Kamerun), Said (Džibutsko), Novak a Baldeh (Gambia).

Správa má byť prijatá na 16. spoločnom parlamentnom zasadnutí v Papue – Novej    
Guinei. 

6. Botswana – dôsledky rozhodnutia o opätovnom postavení setatského plotu 
(Setata Fence) v Ngamilande. 

Účastníci schôdze si vypočuli vystúpenie delegácie z Botswany, ktorú viedol pán 
Shaw Kgathi (Botswana), týkajúce sa rozhodnutia o opätovnom postavení setatského 
plotu v Ngamilande v Botswane. Pán Kgathi vyjadril ľútosť nad tým, že táto téma bola 
predložená Výboru pre sociálne veci a životné prostredie na základe tvrdení 
mimovládnej organizácie Environmental Investigation Agency (EIA). Poznamenal, že 
cieľom tvrdení organizácie EIA bolo spôsobiť ujmu obchodu s hovädzím mäsom. Pán 
Kgathi odporučil vláde Botswany, aby sa pripravila na bilaterálny dialóg                     
s organizáciou EIA súvisiaci s danou problematikou. Technik Dr Motsu z Úradu 
veterinárnych služieb v Botswane potom predniesol prezentáciu o kordónových 
ohradeniach v Botswane. Na záver svojej prezentácie spomenul, že:

 v exportnej zóne mimo EÚ vypukla slintačka a krívačka;
 objednávka na postavenie setatského plotu bola stiahnutá na základe správy 

Scott-Wilson;
 nový plot má byť postavený za účelom zabránenia výskytu nákazy slintačky   

a krívačky a nie za účelom ohraničenia pastvín pre dobytok;
 orientácia nového plotu je odlišná od orientácie plotu, na postavenie ktorého 

bola stiahnutá objednávka; a
 nasmerovanie plotu sa riadilo správou Scott-Wilson a konzultáciami výboru.

Zástupkyňa organizácie EIA pani Mary Rice reagovala na vystúpenie delegácie           
z Botswany a zdôraznila, že správa EIA nemala za cieľ spôsobiť ujmu obchodu          
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s hovädzím dobytkom v Botswane. Podporila navrhovaný dialóg medzi organizáciou 
a vládou Botswany.   

Rečníci: Kgathi (Botswana), Dr Motsu (Botswana), Hall, Tapsoba (Burkina Faso)     
a Thwala (Svazijsko).

Účastníci schôdze vzali na vedomie túto informáciu.

7. Rozhodnutie o predmete budúcej správy

Účastníci schôdze rokovali o návrhoch predmetu budúcej správy, ktorá má byť prijatá 
na 17. zasadaní v Prahe (Česká republika).

Rečníci: Scheele, Borrell Fontelles, Oumarou (Niger), Deerpalsing a Baldeh 
(Gambia).

Rozhodnutie: Účastníci schôdze rozhodli, že predmetom budúcej správy budú 
sociálne a environmentálne dôsledky zmeny klímy. 

8. Rôzne otázky

Spolupredseda odpovedal na otázku poslanca týkajúcu sa časového harmonogramu 
schôdze Výboru. 

Rečníci: Tapsoba (Burkina Faso) a Scheele.

9. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze

Nasledujúca schôdza výboru je naplánovaná na 10. a 11. septembra 2008. Bude sa 
konať v Bruseli.

Schôdza sa skončila o 19.51 h.
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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

Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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