
AD\670532HU.doc PE 386.415v02-00

HU HU

sEURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Fejlesztési Bizottság

2007/2093(INI)

7.6.2007

VÉLEMÉNY
a Fejlesztési Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

A gyermekek jogairól szóló uniós stratégia felé
(2007/2093(INI))

A vélemény előadója: Glenys Kinnock



PE 386.415v02-00 2/6 AD\670532HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\670532HU.doc 3/6 PE 386.415v02-00

HU

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság által létrehozott gyermekekkel kapcsolatos külkapcsolati cselekvési 
programot, amely az EU gyermekjogi stratégiája jóváhagyott kötelezettségvállalásainak 
és keretének részét fogja képezni;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekjogi stratégia elfogadása felé vezető folyamat során teljes 
és átfogó konzultációra van szükség, a nemzeti gyermekjogi intézmények (mint a 
gyermekek jogaival foglalkozó ombudsman), az ENSZ intézményei – beleértve az 
UNICEF-et és a Gyermekjogi Bizottságot –, a civil társadalom szervezetei és különösen a 
gyermekek bevonásával;

3. felkéri a Bizottságot, hogy a politikafejlesztéstől az ütemezésen keresztül az értékelésig 
minden kapcsolódó cselekvés és az ide tartozó források mozgósítása során kövessen a 
gyermekek jogain alapuló megközelítést, amely tükrözi az ENSZ Gyermekjogi 
Egyezményének (UNCRC) elveit;

4. elismeri, hogy a Bizottság személyzetének sürgősen szüksége van politikai és 
végrehajtási útmutatásra, ezért általánosságban eszközöket és képzést kér a központokban 
és a küldöttségekben a fejlesztési politikákban alkalmazandó emberi jogi alapú 
megközelítésről, valamint különösen kéri a gyermekek jogain alapuló megközelítés 
kialakítását;

5. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – például az UNICEF által a Gyermekjogi 
Egyezmény és más vonatkozó, a gyermekekkel kapcsolatos nemzetközi emberi jogi 
szerződés végrehajtásához készített minőségi kutatások és elemzések, nemzetközileg 
elfogadott, rutinszerűen és széles körben használt adatok és megközelítések, valamint 
például az ENSZ által végzett felmérések alkalmazásával –, alaposan mérjék fel a 
gyermekek helyzetét a partnerországokban, a kellő mértékű bizonyítékokon alapuló 
érdekképviselet, politikák és országos stratégiák támogatása érdekében;

6. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy a kereskedelmi és együttműködési 
megállapodások keretében felállított emberi jogi bizottságok és alszervezetek 
tárgyalásaik során összpontosítsanak a gyermekmunka problémájára, valamint a 
gyermekek védelmére a durva bánásmód, kizsákmányolás és diszkrimináció minden 
formájával szemben;

7. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a gyermekkatonák problémájával, és azt, hogy a 
közvélemény jelentős hatást képes elérni e tekintetben;

8. felkéri a Bizottságot, hogy duplázza meg azon erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, 
hogy a fejlődő országokat hozzásegítse az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 
rendelkezéseinek és fakultatív jegyzőkönyveinek nemzeti jogukba történő átvételéhez;



PE 386.415v02-00 4/6 AD\670532HU.doc

HU

9. hangsúlyozza, hogy a millenniumi fejlesztési célkitűzések eléréséhez akkor lehet 
maradandóan hozzájárulni, ha a gyermekek, az ő túlélésük, az érdekeiket szolgáló 
fejlesztések és védelmük az összes EU politika és gyakorlat középpontjába kerül; 

10. elismeri, hogy a korai gondozás és nevelés, így az oltások, az anyakönyvi nyilvántartás, a 
megfelelő szülői gondoskodás, a bölcsődei és óvodai ellátás is a gyermekek jogainak 
része, és elismeri, hogy a gyermekkor korai szakasza a fejlődés szempontjából igen nagy 
jelentőségű, valamint, hogy a nem megfelelő táplálkozás és a gondoskodás hiánya 
egyaránt eredményezhet fizikai és szellemi károsodást, illetve veszélyezteti a gyermekek 
azon képességét, hogy a lehető legeredményesebbek legyenek és kitörjenek a 
szegénységből; 

11. felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyék a hivatalos anyakönyvi nyilvántartást a 
fejlesztési együttműködési politika részéve, mint alapvető jogot és a gyermekek jogait 
védő fontos eszközt;

12. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek összpontosított erőfeszítéseket a 
partnerországoknak történő segítségnyújtásra annak érdekében, hogy elérhessék a szabad 
és egyetemes általános iskolai oktatás célját (MFC 2) és felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az „Oktatás mindenkinek - Rövid úton” című 
kezdeményezéshez szükséges finanszírozást; 

13. tudomásul veszi, hogy a konfliktusokkal terhelt instabil államokban a gyermekek érdekeit 
szolgáló sürgősségi intézkedések ritkán terjednek ki az oktatásra, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy támogassa az oktatási tevékenységet, beleértve a vészhelyzetekben 
történő oktatás ügynökségek közötti hálózata által meghatározott minimális 
követelmények végrehajtását is;

14. kiemeli, hogy különös figyelmet kell fordítani a nemi esélyegyenlőségről szóló MFC 3-
ra, valamint a lányok oktatására, a helyi tanárnők alkalmazására és képzésére, a tananyag 
férfiközpontúságának megszűntetésére, az iskolák helyének kijelölésére és a megfelelő 
higiéniai körülmények kialakítására; hangsúlyozza, hogy az iskoláknak olyan biztonsági 
zónáknak kellene lenniük, ahol tiszteletben tartják a gyermekek jogait, valamint, hogy 
hathatós megelőzést és megoldást kell találni az iskolai és az iskolák környéki szexuális 
zaklatás és erőszak problémájára;

15. felkéri a Bizottságot annak elismerésére, hogy megnövelt kapacitásokra van szükség az 
alapfokú oktatás általánossá tételéhez, különösen a fogyatékos gyermekek esetében; ezért 
felszólít a nemzeti tantervek fejlesztésére a perifériára szorult gyermekek kirekesztésének 
kezelése érdekében, a fogyatékos gyermekek beilleszkedéséről az oktatási 
szakembereknek tartott szaktanfolyamok támogatására, valamint a fogyatékos gyermekek 
által is igénybe vehető iskolai infrastruktúra elősegítésére és kialakítására;

16. kéri, hogy különös figyelmet szenteljenek az árváknak, a speciális szükségletű 
gyermekeknek, valamint a kizsákmányolt, hátrányosan megkülönböztetett és a társadalmi 
kirekesztés miatt szenvedő gyermekeknek, hozzátéve, hogy őket sokszor aránytalanul 
súlyos hátrányos megkülönböztetés éri, valamint gyakran válnak emberkereskedelem, 
illetve a kizsákmányolás és durva bánásmód egyéb formáinak áldozataivá, illetve nem 
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megfelelő az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük sem;

17. helyteleníti a nemi és reproduktív egészségügyi jogokkal kapcsolatos politikák 
aláaknázására irányuló törekvéseket, amelyek a fiatalok körében a szexuális úton terjedő 
betegségek (mint a HIV/AIDS) előfordulásának növekedéséhez és a reproduktív 
egészséggel összefüggő igényeik meg nem értéséhez vezetnek, amely pedig a nem kívánt 
terhességek és a nem biztonságos – és néha illegális – abortuszok számának 
növekedéséhez vezet; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák fenn a nemi és 
reproduktív egészségügyi szolgáltatások teljes körű finanszírozását a MFC 5 (az anyák 
egészségének javítása) érdekében;

18. hangsúlyozza a menekült és kitelepített gyermekeknek az átfogó reproduktív 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének fontosságát és szükségességét, 
mivel ezen átfogó és fiatalokra összpontosító egészségügyi programok döntő 
fontosságúak a kitelepített fiatalok védelmének, ellátásának és fejlődésének biztosítása 
szempontjából;

19. Kiemeli az MFC 4 (a gyermekhalálozás csökkentéséről) és az MFC 6 (a HIV/AIDS, 
malária és egyéb betegségek elleni küzdelemről) fontosságát, és sürgeti a kutatásba és a 
gyermekgyógyászati antivírusok fejlesztésébe, a malária szúnyog elleni hálók 
beszerzésébe és a védőoltásoknak a GAVI Szövetségen (Global Alliance for Vaccines 
and Immunization) a korábbi keresztül történő támogatásába történő befektetéseket.
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