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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Επιδοκιμάζει την ανάπτυξη του Σχεδίου δράσεως της Επιτροπής για τα Παιδιά στο 
πλαίσιο των Εξωτερικών Σχέσεων το οποίο θα εγγραφεί στο εγκεκριμένο πλαίσιο και 
υποχρεώσεις της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού·

2. τονίζει ότι η διεργασία που οδηγεί στην έγκριση της στρατηγικής για τα δικαιώματα του 
παιδιού θα πρέπει να συμπεριλάβει πλήρη και συνεκτική διαβούλευση στην οποία θα 
συμμετάσχουν εθνικά θεσμικά όργανα για τα δικαιώματα των παιδιών (όπως 
διαμεσολαβητές για τα δικαιώματα των παιδιών), οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών 
συμπεριλαμβανομένης της UNICEF, η επιτροπή για τα δικαιώματα των παιδιών, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως παιδιά·

3. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει, σε όλες τις σχετικές δράσεις, από το στάδιο της 
ανάπτυξης και προγραμματισμού πολιτικής έως την τελική αξιολόγηση, καθώς και στην 
κινητοποίηση των σχετικών πόρων, μία προσέγγιση που να βασίζεται στα δικαιώματα 
του παιδιού και να αντικατοπτρίζει τις αρχές και τις διατάξεις της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC)·

4. αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη για προσανατολισμό του προσωπικού της Επιτροπής 
για την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών, και ζητεί να παρασχεθούν τα μέσα και η 
κατάρτιση, τόσο στην κεντρική της έδρα, όσο και στις έδρες των αντιπροσωπειών της, 
σχετικά με την εφαρμογή μίας προσέγγισης στην αναπτυξιακή πολιτική, βασιζομένης, 
γενικότερα, στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και, ειδικότερα, μίας προσέγγισης 
βασιζομένης στα δικαιώματα του παιδιού·

5. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ενδελεχείς 
αξιολογήσεις της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα παιδιά σε χώρες εταίρους, 
χρησιμοποιώντας ποιοτικές έρευνες και αναλύσεις που πραγματοποιεί, π.χ. η UNICEF
σχετικά με την εφαρμογή της UNCRC και άλλων σχετικών διεθνών συνθηκών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν τα παιδιά και που είναι παγκοσμίως αποδεκτές, και 
επιστρατεύοντας ευρείας αποδοχής στοιχεία και μεθόδους που είθισται να 
χρησιμοποιούνται καθώς και επισκοπήσεις που πραγματοποιούνται, για παράδειγμα, από 
τα Ηνωμένα Έθνη, για να υποστηριχθεί η χάραξη των κατάλληλων ανά χώρα πολιτικών 
και στρατηγικών που βασίζονται σε τεκμήρια·

6. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το πρόβλημα της παιδικής εργασίας και η 
προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης και διακρίσεων 
να αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα στις συζητήσεις των επιτροπών και υποομάδων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών εμπορίου και 
συνεργασίας·

7. επισημαίνει ότι το φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών πρέπει να απαλειφθεί και ότι η 
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κοινή γνώμη μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση·

8. καλεί την Επιτροπή να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της με στόχο τη βοήθεια των 
αναπτυσσομένων χωρών να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τις διατάξεις της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών 
πρωτοκόλλων·

9. τονίζει ότι, για να δοθεί μία βιώσιμη συμβολή στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
της Χιλιετίας (ΑΣΧ), τα ζητήματα που αφορούν παιδιά και ειδικότερα την επιβίωση, την 
ανάπτυξη και την προστασία τους, πρέπει να τοποθετηθούν στο κέντρο όλων των 
πολιτικών και πρακτικών της ΕΕ·

10. αναγνωρίζει ότι η μέριμνα και εκπαίδευση για τη βρεφονηπιακή ηλικία, που 
περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τους εμβολιασμούς, την καταγραφή των γεννήσεων, 
τον θεσμό της αναδοχής, τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, αποτελεί 
δικαίωμα του παιδιού και θεωρεί ότι η βρεφονηπιακή ηλικία είναι περίοδος σημαντικής 
ανάπτυξης και ότι η κακή διατροφή και η έλλειψη φροντίδας είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν τόσο σε σωματική όσο και σε πνευματική αναπηρία και να θέσουν σε 
κίνδυνο την ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και 
να ξεπεράσουν τη φτώχεια.

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν την επίσημη καταγραφή των 
γεννήσεων στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη ως βασικό δικαίωμα και 
σημαντικό μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε συντονισμένη προσπάθεια με 
στόχο να βοηθήσουν τις χώρες εταίρους στην υλοποίηση του στόχου της επίτευξης της 
δωρεάν καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(ΑΣΧ 2) και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία χρηματοδότηση για την δράση: "Πρωτοβουλία 
Ταχείας Παρακολούθησης - Εκπαίδευση για Όλους"·

13. σημειώνει ότι η επείγουσα βοήθεια προς τα παιδιά στα πληγέντα από τη σύρραξη 
εύθραυστα κράτη σπανίως επεκτείνεται στην κατάλληλη εκπαίδευση και καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει δραστηριότητες εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης και της 
εφαρμογής των ελαχίστων προτύπων που καταδεικνύονται στο Διοργανικό Δίκτυο για 
την Εκπαίδευση σε Καταστάσεις Επείγουσας Ανάγκης (Inter-Agency Network for 
Education in Emergencies), τόσο στη διάρκεια των καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, 
όσο και στο μεταβατικό στάδιο από την κρίση στην ανάπτυξη·

14. τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ΑΣΧ 3 για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της εκπαίδευσης των νεαρών κοριτσιών, καθώς επίσης και στην 
πρόσληψη και την κατάρτιση διδακτικού προσωπικού από γυναίκες σε τοπική βάση, την 
κατάργηση της ανδρικής προκατάληψης στα βιογραφικά σημειώματα και στο σχετικό 
υλικό, την εγκατάσταση σχολείων πλησιέστερα στις κοινότητες εκείνες τις οποίες 
εξυπηρετούν και την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής· επισημαίνει ότι 
τα σχολεία πρέπει να αποτελούν περιοχές ασφάλειας εντός των οποίων είναι απόλυτα 
σεβαστά τα δικαιώματα του παιδιού και ότι πρέπει να  αποτρέπονται σθεναρά και να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά η σεξουαλική παρενόχληση και η βία εντός και στις 
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γύρω από τα σχολεία περιοχές·

15. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι απαιτείται αυξημένη ικανότητα προκειμένου να 
εξασφαλισθεί παγκοσμίως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως για παιδιά με αναπηρία· 
ζητεί επομένως την ανάπτυξη εθνικών εκπαιδευτικών σχεδίων για την αντιμετώπιση του 
αποκλεισμού των περιθωριοποιημένων παιδιών, και ζητεί την παροχή υποστήριξης για 
την ειδικευμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο θέμα της ενσωμάτωσης παιδιών με 
αναπηρία καθώς και για την προώθηση και ανάπτυξη σχολικής υποδομής στην οποία να 
μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά με αναπηρία·

16. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ορφανά, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και στα 
παιδιά που υφίστανται κακοποίηση, δυσμενείς διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία, επισημαίνοντας ότι πολύ συχνά τα 
παιδιά που προέρχονται από περιθωριοποιημένες ομάδες πλήττονται, σε δυσανάλογο 
βαθμό εν συγκρίσει προς τα υπόλοιπα, από διακρίσεις, από το φαινόμενο της εμπορίας 
ανηλίκων και άλλων μορφών εκμετάλλευσης και κακοποίησης, και από ανεπαρκή
πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική 
περίθαλψη·

17. εκφράζει τη λύπη του για τις πιέσεις που υπονομεύουν τις πολιτικές σχετικά με τα 
δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση των 
σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων (συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS) και στην εκ 
μέρους των νέων έλλειψη κατανόησης των αναγκών της αναπαραγωγικής υγείας τους, 
πράγμα που με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση των περιπτώσεων ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης και των ανασφαλών και ενίοτε παράνομων αμβλώσεων στις νέες κοπέλες· 
καλεί κατεπειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα επίπεδα 
χρηματοδότησης για όλο το φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας με σκοπό την επίτευξη του ΑΣΧ 5 (βελτίωση της μητρικής υγείας)·

18. τονίζει τη σημασία και την ανάγκη για ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναπαραγωγικής  
υγείας για παιδιά προσφύγων και εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς τα 
ολοκληρωμένα και επικεντρωμένα στους νέους προγράμματα αναπαραγωγικής υγείας σε 
καταστάσεις συρράξεων έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση της προστασίας, της 
φροντίδας και της ανάπτυξης των νέων εκτοπισμένων ατόμων·

19. εφιστά την προσοχή στον ΑΣΧ 4 (μείωση της παιδικής θνησιμότητας) και τον ΑΣΧ 6 
(καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων) και ζητεί να γίνουν 
επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων για 
παιδιατρική χρήση, στην παροχή κουνουπιέρων κατά της ελονοσίας και στην προβολή 
της ανοσοποίησης μέσω της GAVI (που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Παγκόσμια 
Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση).
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