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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá vypracování akčního plánu Komise o dětech v rámci vnějších vztahů, který bude 
zahrnut do schváleného rámce a závazků strategie EU v oblasti práv dítěte;

2. zdůrazňuje, že by postup vedoucí k přijetí strategie v oblasti práv dítěte měl zahrnovat 
úplnou a obsáhlou konzultaci, do níž budou zapojeny vnitrostátní instituce pro dětská 
práva (jako jsou ombudsmani pro dětská práva), agentury OSN včetně UNICEF, Výbor 
pro práva dítěte, organizace občanské společnosti a zejména děti;

3. vyzývá Komisi, aby ve všech důležitých činnostech, od tvorby a plánování až po 
hodnocení politik, jakož i při mobilizaci příslušných zdrojů uplatňovala přístup založený 
na právech dítěte, který bude odrážet zásady a ustanovení Úmluvy OSN o právech dítěte 
(UNCRC);

4. uznává, že je naléhavě potřeba, aby byly zaměstnancům Komise poskytnuty politické 
a prováděcí pokyny, a v ústředí a delegacích Komise požaduje nástroje pro uplatňování 
přístupu, který je v rozvojové politice založen na lidských právech obecně a na právech 
dítěte konkrétně, a poskytování školení na uplatňování tohoto přístupu;

5. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podrobně posoudily situaci dětí v partnerských 
zemích a využily přitom kvalitní výzkum a analýzu provádění Úmluvy OSN o právech 
dítěte (UNCRC) a dalších příslušných mezinárodních smluv o lidských právech 
týkajících se dětí, realizované např. fondem UNICEF, mezinárodně uznávané údaje 
a přístupy, dnes běžně používané, a šetření prováděná např. OSN, a podpořily tak náležité 
prosazování zájmů dětí, tvorbu politik založenou na faktech a strategie pro jednotlivé 
země;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že se jednání výborů a podskupin pro lidská práva 
zřízených na základě dohod o obchodu a spolupráci zaměří na problém dětské práce 
a ochranu dětí před všemi formami zneužívání, vykořisťování a diskriminace;

7. zdůrazňuje, že je nutné řešit problém dětských vojáků a že v tomto ohledu může mít 
velký vliv veřejné mínění;

8. vyzývá Komisi, aby zdvojnásobila své úsilí, pokud jde o pomoc rozvojovým zemím při 
převádění ustanovení UNCRC a opčních protokolů k této úmluvě do jejich právních 
předpisů;

9. zdůrazňuje, že má-li se trvale přispět k dosažení rozvojových cílů tisíciletí (RCT), je 
třeba, aby se otázka dětí, jejich přežití, rozvoje a ochrany dostala do středu pozornosti 
veškerých politik i praxe EU;

10. konstatuje, že péče o děti v ranném věku a jejich výchova, včetně imunizace, registrace
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novorozenců, řádné rodičovské péče, mateřských škol a jeslí náleží mezi práva dítěte 
a konstatuje, že ranné dětství je významným obdobím pro rozvoj dítěte a že špatná výživa 
a nedostatečná péče mohou vést jak k tělesné, tak psychické újmě a ohrozit schopnost 
dítěte plně rozvíjet svůj potenciál a vymanit se z chudoby;

11. vyzývá Radu a Komisi, aby začlenila oficiální registraci novorozenců do politiky 
rozvojové spolupráce jako základní právo a významný prostředek ochrany práv dětí;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby společně usilovaly o pomoc partnerským zemím při 
plnění cíle bezplatného základního vzdělání pro všechny (2. RCT) a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby poskytly nezbytné finanční prostředky na urychlenou iniciativu –
Vzdělání pro všechny;

13. poukazuje na to, že nouzová ustanovení pro děti v nestabilních zemích zasažených 
konfliktem se pouze zřídka vztahují na přiměřené vzdělávání a vyzývá Komisi, aby 
podpořila vzdělávací aktivity včetně zavedení minimálních standardů stanovených 
Meziagenturní sítí pro vzdělávání v mimořádných situacích, a to jak v mimořádných 
situacích, tak v přechodné fázi od krizového stavu k rozvoji; 

14. zdůrazňuje, že je potřeba věnovat zvláštní pozornost 3. RCT – rovnosti pohlaví –
a vzdělávání dívek, náboru a odbornému vzdělávání místních učitelek, úplnému 
odstranění předsudků ze strany mužů ve školních osnovách, umisťování škol blíže 
komunitám, kterým slouží, a zabezpečení náležitých hygienických zařízení; zdůrazňuje, 
že školy by měly být bezpečným místem, kde jsou dodržována práva dětí, a že je třeba 
důrazně se zaměřit na prevenci a řešení případů sexuálního obtěžování a násilí na školách 
a v jejich okolí;

15. vyzývá Komisi, aby uznala, že k dosažení všeobecného základního vzdělání, zejména 
u dětí se zdravotním postižením, je nutná zvýšená kapacita; vyzývá proto k vypracování 
vnitrostátních vzdělávacích plánů, které by řešily problém sociálního vyloučení dětí 
odsunutých na okraj společnosti, k podpoře specializovaného vzdělávání pracovníků 
školských a výchovných zařízení zaměřeného na začlenění zdravotně postižených dětí 
a k podpoře a rozvoji školní infrastruktury přístupné pro děti se zdravotním postižením;

16. vyzývá k tomu, aby byla věnována zvláštní pozornost sirotkům, dětem se zvláštními 
potřebami a dětem, které jsou zneužívány, diskriminovány a vyloučeny ze společnosti, 
včetně dětí se zdravotním postižením, a poukazuje na to, že právě děti 
z marginalizovaných skupin jsou často vystaveny nadměrné diskriminaci, stávají se 
oběťmi obchodu s lidmi a trpí jinými formami vykořisťování a zneužívání a mívají
nedostatečný přístup ke studiu a zdravotní péči;

17. odsuzuje nátlak, který ohrožuje politiky v oblasti práv na sexuální a reprodukční zdraví 
a vede ke zvýšení počtu sexuálně přenosných infekcí (včetně HIV/AIDS) 
a nedostatečnému chápání potřeb mladých lidí z hlediska jejich reprodukčního zdraví, 
což má za následek zvýšení počtu nechtěných těhotenství a riskantních a někdy 
nezákonných potratů u mladých žen; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby 
zachovaly úroveň financování všech zdravotnických služeb v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví, a splnily tak 5. RCT (zlepšit zdraví matek);
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18. zdůrazňuje význam a potřebu komplexních služeb v oblasti reprodukčního zdraví pro děti 
uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, protože komplexní, na mládež orientované 
programy v oblasti reprodukčního zdraví v konfliktních situacích jsou rozhodující pro 
zajištění ochrany, péče o vysídlené mladé osoby a jejich rozvoje;

19. poukazuje na 4. RCT (snížit dětskou úmrtnost)a na 6. RCT (bojovat proti HIV/AIDS, 
malárii a jiným nemocem) a naléhavě žádá o vynaložení investic na výzkum a vývoj 
pediatrických antiretrovirálních přípravků, na nákup moskytiér na ochranu před malárií 
a na podporu imunizace prostřednictvím sdružení GAVI (dříve známé jako Globální 
sdružení pro vakcíny a imunizaci).
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