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SKUPNA PARLAMENTARNA SKUPŠČINA AKP-EU

ODBOR ZA SOCIALNE ZADEVE IN OKOLJE

ZAPISNIK
s seje 

v soboto, 15. marca 2008, od 17.00 do 19.30
Dvorana za zasedanja

Razstavni in kongresni center
Ljubljana, Slovenija

Sejo je ob 17.04 začela sopredsednica EU Karin Scheele.

1. Sprejetje dnevnega reda (APP/100.246)

Dnevni red je bil sprejet.

Govoril je: John Bowis 

2. Sprejetje zapisnikov sej z dne 23. in 24. januarja 2008 v Bruslju
(APP/100.245)

Popravki: Stran 2, točka 4 Govoril je: Rodgers (Surinam) namesto Otman (Surinam)

V seznam udeležencev je treba vključiti Baldeha (Gambija)

Govorila sta: Rodgers (Surinam) in Baldeh (Gambija).

Sklep: Sprejet je bil spremenjen zapisnik seje.

3. Sporočila sopredsednice

Sopredsednica je sporočila vrsto napovedi, med njimi tudi informacije o družabnih 
dogodkih med 15. zasedanjem skupne parlamentarne skupščine, o temah delavnic in 
nujnih resolucij, ki naj bi bile sprejete v Ljubljani, v Sloveniji ter o temah za razpravo 
brez resolucije.

4. Družbene in okoljske posledice programov strukturnega prilagajanja 
(APP/100.202)

Soporočevalca: Alma Oumarou (Nigerija) in Gay Mitchell 

- Obravnava predlogov sprememb 
- Sprejetje osnutka poročila 
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Soporočevalka Alma Oumarou (Nigerija) je podala kratke pripombe k 64 predlaganim 
spremembam osnutka poročila. Martens je podal nekaj pripomb v imenu 
soporočevalca Gaya Mitchella.

Na sestanku so nato obravnavali 64 vloženih predlogov sprememb in glasovali o njih, 
obravnavali so tudi vložene ustne predloge sprememb in spremenjen osnutek poročila.

Govorili so: Oumarou (Nigerija), Martens, Danata (Kamerun), Said (Džibuti), 
Deerpalsing (Mauritius) in Borrell Fontelles.

Sklep: Spremenjeno poročilo je bil soglasno sprejeto.

Seja se je pod vodstvom prve sopodpredsednice AKP Ane Rite Sithole (Mozambik) 
nadaljevala z obravnavo ostalih točk dnevnega reda.

5. Družbene posledice dela otrok in strategije za boj proti njemu
Soporočevalca: Ana Rita Sithole (Mozambik) in Liam Aylward

- Izmenjava mnenj ob navzočnosti strokovnjakov

Soporočevalec Liam Aylward je poudaril pomen zaščite otrok, kot prihodnje 
generacije, zlasti z izobrazbo. Opozoril je, da so evropske države postale namembni 
kraj izkoriščanja otrok, zato poudarja potrebo po družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb in odgovornosti potrošnikov pri boju proti izkoriščanju otrok. Nadalje je 
opozoril, da je treba reševati družbene vzroke za delo otrok kot so konflikti in 
korupcija. 

Soporočevalka Ana Rita Sithole (Mozambik) je v svojih pripombah izpostavila, da je 
treba obravnavati revščino kot temeljni vzrok za delo otrok. Ponovno je poudarila, da 
je treba izobraževati otroke, zlasti tiste na podeželju, in s tem uresničevati razvojne 
cilje tisočletja. Poleg tega je izpostavila, da je treba upoštevati posebnosti teh držav in 
hkrati reševati vprašanje o delu otrok. Prav tako je opozorila na nujnost okrepitve 
pravnih mehanizmov, katerih cilj je boj proti delu otrok. 

V svoji izjavi je Susane Bisselli iz raziskovalnega centra UNICEFA Innocenti
poudarila, da konvencija o pravicah otrok določa, da imajo otroci pravico do zaščite 
pred delom, ki jim onemogoča šolanje in je nevarno ali mogoče škoduje njihovemu 
zdravju in normalnemu razvoju. Bissellijeva je poudarila, da so otroci, ki iščejo delo v 
neuradnih sektorjih, pogosto izpostavljeni izkoriščanju. Zato je omenila sodelovanje 
med UNICEFOM in Mednarodno organizacijo dela v več državah, ki je osredotočeno 
na izobraževanje in mobilizacijo skupnosti. Bissellijeva je nadalje poudarila, da so 
otrokove pravice nedeljive in so medsebojno povezane, ukinitev dela otrok pa zahteva 
celovit pristop. Čeprav sta dostop do šol in kakovost izobraževanja bistvena za 
odpravljanje dela otrok, poudarja, da to ni dovolj. Politike in ukrepanja morajo biti 
usmerjene tudi na obravnavanje gospodarsko revnih družin. 

Tudi Adam Janssen, predstavnik Evropske komisije, je podal nekaj kratkih pripomb o 
tej zadevi. Izpostavil je ukrepanje Evropske komisije glede boja proti delu otrok, zlasti 
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v socialnem sektorju in upravljanju. Nato je opozoril na stalni dialog med Komisijo in 
udeleženimi državami pri obravnavanju strategij za zmanjševanje dela otrok v okviru 
razvojnega sodelovanja, zlasti v okviru desetega Evropskega razvojnega sklada. 
Poudaril je projekt v vrednosti 15 milijonov EUR, financiran v okviru devetega 
Evropskega razvojnega sklada, katerega cilj je boj proti najhujšim oblikam dela otrok 
v državah AKP.  

Člani so med izmenjavo mnenj opozorili na obstoj številnih podatkov glede dela 
otrok, ki zahtevajo nujno ukrepanje proti temu. Izpostavili so, da je za preprečevanje 
izkoriščanja otrok in spodbujanje njihovih pravic pomemben dialog z industrijo, zlasti 
v Evropi. Člani so prav tako poudarili, da je treba razlikovati med delom otrok in 
zadolžitvami otrok, kjer je delo otroka v okviru družine namenjeno njegovi vzgoji.
Vendar je treba poudariti, da otroci ne smejo biti prikrajšani otroštva. Prav tako so 
izpostavili, da je treba izkoreniniti revščino, ki je temeljni vzrok za delo otrok. Prav 
tako so izpostavili, da zunanji promotorji športnih aktivnosti in politični aktivisti 
izkoriščajo otroke.

Govorili so: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala (Svazi), Danata
(Kamerun), Said (Džibuti), Novak and Baldeh (Gambija).

Sopredsednica je odbor spomnila, da bo naslednje poročilo sprejeto na 16. seji skupne 
parlamentarne skupščine v Papui Novi Gvineji.

6. Bocvana – posledice odločitve o ponovni postavitvi veterinarske ograje Setata v 
Ngamilandu

Delegacija iz Bocvane, ki je vodil Shaw Kgathi (iz Bocvane), je imela predstavitev na 
seji glede odločitve o ponovni postavitvi veterinarske ograje Setata v Ngamilandu, v 
Bocvani. Kgathi je izrazil obžalovanje, ker so zadevo predložili Odboru za socialne 
zadeve in okolje na podlagi obtožb nevladne organizacije, Agencije za okoljske 
preiskave (EIA). Dejal je, da je namen obtožb Agencije za okoljske preiskave (EIA) 
škodovati industriji govejega mesa. Kghati je predlagal, da se bocvanska vlada 
pripravi na udeležbo v dvostranskem dialogu z Agencijo za okoljske preiskave (EIA) 
za natančnejšo razpravo o zadevi. Dr. Motsu, strokovno-tehnični uslužbenec, iz 
oddelka za veterinarske storitve v Bocvani je imel tehnično predstavitev o ograjah za 
pašo živine v Bocvani. V zaključku je omenil:

 parkljevka in slinavka sta izbruhnili v izvoznih območjih, na katerih trge EU 
ne izvaža;

 veterinarska ograja Setata se po Scott-Wilsonovem poročilu ni več uporabljala;
 nova ograja je odgovor na izbruh bolezni in ni širjenje območja za govejo 

živino;
 trasa nove ograje je drugačna od ograje, ki se ne uporablja več; in
 trasa se določa na osnovi Scott-Wilsonovega poročila in posvetovanja 

skupnosti.

Predstavnica Agencije za okoljske preiskave (EIA) je odgovorila na predstavitev 
bocvanskega delegata in poudarila, da s poročilom agencije niso želeli škodovati 
industriji govejega mesa v Bocvani. Podprla je predlog za nadaljnji dialog med 
Agencijo za okoljske preiskave (EIA) in bocvansko vlado.  
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Govorili so: Kgathi (Bocvana), Dr Motsu (Bocvana), Hall, Tapsoba (Burkina Faso) 
and Thwala (Svazi).

Udeleženci sestanka so se seznanili s tem obvestilom.

7. Sklep o temi prihodnjega poročila

Udeleženci sestanka so preudarjali o predlogih za temo prihodnjega poročila, ki bo 
sprejeto na 17. zasedanju v Pragi (v Češki republiki).

Govorili so: Scheele, Borrell Fontelles, Oumarou (Nigerija), Deerpalsing in Baldeh 
(Gambija).

Sklep: Dogovorili so se, da bo tema prihodnjega poročila „Socialne in okoljske 
posledice podnebnih sprememb“.

8. Razno

Sopredsednica je odgovorila na vprašanje člana, ki ga je zastavil glede časa seje 
odbora. 

Govorili so: Tapsoba (Burkina Faso) in Scheele. 

9. Kraj in datum naslednje seje

Naslednja seja Odbora bo 10. in 11. septembra 2008 v Bruslju, Belgija.

Seja je bila prekinjena ob 19.51
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PRILOGA 
SEZNAM NAVZOČIH

Prisotni:

AKP
Butulso (Vanuatu), sopredsedujoči
Ana Rita Sithole (Mozambik), prva podpredsednica
Nita Deerpalsing (Mauritius), druga podpredsednica

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Kamerun)
Said (Džibuti)
Baldeh (Gambija)
Oumarou (Nigerija)
Jiménez (Dominikanska republika)
Rathpal (Surinam)
Thwala (Svazi)

EP
Karin Scheele, sopredsednica 
Novak, prva podpredsednica 

Aubert
Aylward 
Borrell Fontelles
Bowis
Cashman
Fernandes
Hall
HAUG
Jouye de Grandmaison
Lulling (v imenu Mitchella)
Martens
SCHNELLHARDT
Schröder
Van Lancker (v imenu Arifa)
Veneto 

Tudi prisotni:

AKP
Yerbanga Ouedraogo, Dieudonné, Ouedraogo (Burkina Faso), Sanda, Bobbo (Kamerun), Nyan-Alaboson 
(Gambija), Bako, Abdrahamane, Issoufou, Guimaran, Natitia (Nigerija), Esajas (Surinam), Dlamini (Svazi).

Kgathi, Tshenolo Modise, Motsu, Mphusu, Batlhoki (Bocvana), Moliwa (Demokratična republika Kongo), 
Edjaka, Zoula  (Republika Kongo), William, Faure (Sejšeli), Jervase, Mustafa (Sudan), Mugambe (Uganda).

AFRIŠKA UNIJA
Igueh

Strokovnjaki:
Susan Bissell, Raziskovalni center UNICEFA Innocenti 
Mary Rice, Agencija za okoljske preiskave (EIA)

Evropska komisija
Janssen

Politične skupine:
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
Garcia (GUE/NGL)

Sosekretariat AKP
Kakule, Olusola in Awuku

Sosekretariat EP
Atanassova in Douaud

Asistenta:
Ruiz Vicente in Ponce
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