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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие призовава Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, в качеството й на водеща комисия, да включи следните предложения 
в предложението си за резолюция:

1. Приветства разработването на План за действие на Комисията по въпросите на 
детето във външните отношения, който да бъде в съответствие с одобрената 
рамка и поетите ангажименти по Стратегията на ЕС за правата на детето;

2. Подчертава, че процесът до приемането на Стратегията за правата на детето 
трябва да включва цялостно и всеобхватно консултиране, в което да се 
ангажират национални институции по въпросите на правата на детето (като 
например омбудсмани по правата на детето), агенции на ООН, в т.ч. УНИЦЕФ, 
Комисията по правата на детето, организации на гражданското общество и по-
специално децата;

3. Призовава Комисията да възприеме подход относно правата на детето, който 
отразява принципите и разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на 
детето във всички съответни дейности: от разработване на политики и програми 
до оценка, както и осигуряване на средства;

4. Признава спешната необходимост за членовете на Комисията от насоки при 
разработване и осъществяване на политики и призовава за изработване на 
инструменти и провеждане на обучение в седалището на Комисията и в нейните 
делегации относно прилагането на подход, основан на правата на човека, към 
политиката на развитие по принцип и по-специално за подход, основан на 
правата на детето;

5. Настойчиво приканва Комисията и държавите-членки да извършат обстойна 
оценка на положението на децата в партньорските страни, като използват 
качествени проучвания и анализи, извършени , например, от УНИЦЕФ, относно 
прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето и на други относими, 
свързани с децата, международни договори за правата на човека, международно 
приети данни и вече рутинно прилагани подходи и извършени прегледи, 
например от ООН, за да подкрепят изработването на съответно основано на 
факти застъпничество, политики и държавни стратегии;

6. Приканва Комисията да се погрижи проблемът с детския труд и защитата на 
децата от всяка форма на малтретиране, експлоатиране и дискриминация да се 
поставят в центъра на дискусиите на комисиите и подгрупите по правата на 
човека, учредени в рамките на споразуменията за търговия и сътрудничество;

7. Изтъква, че явлението "деца войници" трябва да се премахне и обществената 
информираност по въпроса може да изиграе съществена роля в тази насока;
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8. Призовава Комисията да удвои усилията си в помощ на развиващите се страни 
при изпълнението на клаузите на Конвенцията на ООН за правата на детето и на 
факултативните протоколи в техните национални законодателства;

9. Подчертава, че с цел дълготраен принос към постигане Целите на хилядолетието 
за развитие, децата и тяхното оцеляване, развитие и закрила трябва да бъдат 
поставени в центъра на всички политики и практики на ЕС; 

10. Признава, че грижите и възпитанието в ранна детска възраст, включително 
имунизации, регистриране на новородени, добри родителски грижи, посещение 
на детски градини и ясли, са право на всяко дете и признава, че ранното детство 
е време на важно развитие и че лошото хранене и липсата на грижи могат да 
доведат до физически и интелектуални увреждания и да изложат на риск 
способността на децата да се развиват до своя най-пълен потенциал и да се 
освободят от бедността;

11. Приканва Съвета и Комисията да включат официалното регистриране на 
новородените деца в политиката на сътрудничество за развитие, като основно 
право и важно средство за защита на правата на детето;

12. Призовава Комисията и държавите-членки да положат съвместни усилия за 
подпомагане на страните партньори в постигането на целта за безплатно, 
всеобщо начално образование (Цел 2 от Целите на хилядолетието за развитие, 
или ЦХР 2) и призовава Комисията и държавите-членки да осигурят 
необходимото финансиране за ускорено реализиране на инициативата 
„Образование за всички“;

13. Отбелязва, че грижите за децата в нестабилни страни, засегнати от конфликти, 
рядко достигат до осигуряване на подходящо образование и призовава 
Комисията да подкрепи образователни дейности, включително прилагането на 
минималните стандарти, очертани от Мрежата между агенциите на ООН за 
образование в извънредни условия, както при извънредни условия, така и в 
периода на преход от криза към развитие; 

14. Изтъква необходимостта да се отдели специално внимание на ЦХР 3 за 
равенство между половете, както и за образованието на момичетата, наемането 
на работа и обучение на местни учителки, премахването на всякакъв вид мъжко 
превъзходство от учебната програма, построяване на училищата в по-голяма 
близост до общността, чиито нужди обслужват, и осигуряване на подходящи 
санитарно-хигиенни условия и съоръжения; подчертава, че училищата трябва да 
бъдат зони на сигурност, където се зачитат правата на децата и че трябва 
активно да се предотвратяват сексуалният тормоз и насилието в самите училища 
и около тях и да се води борба срещу тях;

15. Приканва Комисията да признае, че е необходим по-голям капацитет за 
постигане на начално образование за всички, особено за децата с увреждания; 
затова призовава към изготвяне на национални образователни планове за 
справяне с изолирането на пренебрегваните от обществото деца, за социално 
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включване на децата с увреждания и за насърчаване и разгръщане на училищна 
инфраструктура, достъпна за деца с увреждания;

16. Призовава да се отдели специално внимание на сираците и децата, които страдат 
от експлоатация, дискриминация и социална изолация, включително на децата с 
увреждания, като отбелязва, че децата от пренебрегваните от обществото групи 
са неоснователно силно засегнати от дискриминация, трафик и недостатъчен 
достъп до основни социални услуги и образование.

17. Осъжда натиска, който пречи на осъществяването на политиките за сексуално и 
репродуктивно здраве и който води до увеличаване на предаваните по полов път 
инфекции (в т.ч. ХИВ/СПИН) и на неразбирането от страна на младите на 
нуждите, свързани с репродуктивното здраве, което на свой ред води до 
нарастване на случаите на нежелана бременност и опасно за живота и понякога 
незаконно прекъсване на бременността сред младите; настойчиво приканва 
Комисията и държавите-членки да поддържат нива на финансиране на целия 
спектър от услуги по сексуално и репродуктивно здраве в изпълнение на ЦХР 5 
(подобряване здравословното състояние на майките); 

18. Изтъква важността и необходимостта от последователни свързани с 
репродуктивното здраве услуги за децата бежанци и изселници, тъй като 
последователните, насочени към юношите програми, свързани с 
репродуктивното здраве, са от огромно значение за подсигуряването на закрила, 
грижи и развитие на младите изселени лица;

19. Поставя акцент върху ЦХР 4 (намаляване на детската смъртност) и ЦХР 6 
(борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести) и настойчиво приканва към 
инвестиране в научни изследвания и разработване на антиретровирусни 
комбинации за деца, осигуряване на противомаларийни мрежи и промоция на 
имунизациите с посредничеството на GAVI Alliance (известен преди като 
Световен алианс за ваксини и имунизации).
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