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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

. pritaria Komisijos Išorės santykių generalinio direktorato rengiamam veiksmų planui 
vaikų klausimais, kuris bus parengtas pagal patvirtintas ES vaiko teisių strategijos gaires 
ir laikantis pagal šią strategiją prisiimtų įsipareigojimų;

2. pabrėžia, kad Vaiko teisių strategijos priėmimo proceso metu turėtų būti visapusiškai ir 
išsamiai konsultuojamasi, ypač įtraukiant nacionalines vaikų teisių įstaigas (pvz., vaikų 
teisių ombudsmenus), JT agentūras, įskaitant UNICEF, Vaiko teisių komitetą, pilietinės 
visuomenės organizacijas ir vaikus;

3. ragina Komisiją patvirtinti vaiko teisėmis pagrįstą požiūrį, atspindintį JT Vaiko teisių 
konvencijos principus ir nuostatas visuose atitinkamuose veiksmuose – nuo politikos 
formavimo ir programavimo iki vertinimo bei atitinkamų išteklių panaudojimo;

4. pripažįsta, kad būtina skubiai parengti Komisijos darbuotojams skirtą politiką ir jos 
įgyvendinimo gaires ir ragina administraciniuose centruose ir delegacijose rengti 
priemones ir mokymus, skirtus padėti taikyti vystymosi politikoje žmogaus teisėmis 
grindžiamą požiūrį apskritai ir ypač vaiko teisėmis grindžiamą požiūrį;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares nuodugniai įvertinti vaikų padėtį šalyse partnerėse, 
naudojantis aukštos kokybės tyrimais ir JT Vaiko teisių konvencijos ir kitų su vaikais 
susijusių tarptautinių sutarčių įgyvendinimo analize, pvz., atlikta UNICEF, tarptautiniu 
mastu priimtais ir reguliariai naudojamais duomenimis, metodais ir tyrimais, pvz., 
atliktais JT, siekiant paremti tinkamą faktais pagrįstą propagavimą, politikos formavimą 
ir strategijų, susijusių su tam tikra šalimi, kūrimą;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal prekybos ir bendradarbiavimo susitarimus įsteigtų 
žmogaus teisių komitetų ir  pogrupių svarstymuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
vaikų darbo problemai ir vaikų apsaugai nuo visų prievartos, išnaudojimo ir 
diskriminavimo formų;

7. pabrėžia, kad būtina spręsti vaikų, tarnaujančių kariuomenėje, problemą ir tai, kad šioje 
srityje svarbų poveikį gali padaryti viešoji nuomonė;

8. ragina Komisija padvigubinti pastangas siekiant padėti besivystančioms šalims perkelti 
JT Vaiko teisių konvencijos nuostatas ir neprivalomus protokolus į jų nacionalinę teisę;

9. pabrėžia, kad norint, jog įnašas siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) būtų 
ilgalaikis, didžiausią dėmesį visoje ES politikoje ir praktikoje būtina skirti vaikams, jų 
išgyvenimui, vystymuisi ir apsaugai;

10. pripažįsta, kad ankstyvosios vaikystės laikotarpiu vaikų priežiūra ir jų švietimas, įskaitant 
imunizaciją, gimimo registravimą, gerą tėvystę, vaikų darželius ir lopšelius, yra vaikų 
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teisės ir pripažįsta, kad ankstyvoji vaikystė yra svarbus vystymosi laikotarpis, o prasta 
mityba ir priežiūros trūkumas gali pakenkti ir fizinei, ir intelektinei sveikatai ir vaikai gali 
netekti galimybių iki galo išvystyti savo potencialą ir nugalėti skurdą;

11. ragina Komisiją padaryti oficialų gimimo registravimą vystomojo bendradarbiavimo 
politikos dalimi, kadangi tai yra viena iš pagrindinių teisių ir veiksmingų vaiko teisių 
apsaugos priemonių;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares suderinti pastangas siekiant padėti šalims partnerėms 
įgyvendinti nemokamo visuotinio pradinio švietimo tikslą (2-asis TVT) ir ragina 
Komisiją bei valstybes nares užtikrinti reikalingą intensyvaus švietimo iniciatyvos 
„Švietimas visiems“ finansavimą;

13. pabrėžia, kad konfliktų paveiktose silpnose valstybėse ekstremalių situacijų atveju 
numatytos priemonės vaikams retai apima tinkamą švietimą ir ragina Komisiją paremti 
švietimo veiklą, įskaitant Švietimo esant ekstremalioms situacijoms agentūrų tinklo (angl. 
Inter-Agency Network for Education in Emergencies) numatytų minimalių standartų 
įgyvendinimą tiek ekstremalių situacijų metu, tiek pereinamuoju iš krizės į vystymąsi 
laikotarpiu;

14. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 3-iajam TVT dėl lyčių lygybės ir 
mergaičių švietimui, vietos moterų mokytojų įdarbinimui ir profesiniam rengimui, bet 
kokio su vyrų pranašumu susijusio tendencingumo švietimo programoje panaikinimui, 
mokyklų steigimui arčiau bendruomenių, kurias jos aptarnauja ir aprūpinimui tinkama 
sanitarijos įranga; pabrėžia, kad mokyklos turėtų būti saugumo zonos, kuriose gerbiamos 
vaikų teisės ir kad turėtų būti imamasi griežtų prevencijos ir kovos su seksualiniu 
priekabiavimu ir prievarta mokyklose bei jų prieigose priemonių;

15. ragina Komisiją pripažinti, kad siekiant visuotinio pradinio mokymo, ypač vaikų su 
negalia mokymo, reikia daugiau pajėgumų; todėl ragina parengti nacionalinius mokymo 
planus siekiant išspręsti vaikų iš marginalinių grupių atskirties problemą, remti 
specialistų, dirbsiančių vaikų su negalia įtraukties srityje, profesinį mokymą, skatinti ir 
plėtoti vaikams su negalia prieinamą mokyklų infrastruktūrą;

16. ragina ypatingą dėmesį skirti našlaičiams ir ypatingų poreikių turintiems vaikams, taip 
pat prievartą, diskriminaciją ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams, įskaitant vaikus su 
negalia, atkreipiant dėmesį į tai, kad vaikai iš marginalinių grupių dažniausiai nukenčia 
nuo diskriminacijos, prekybos žmonėmis ir kitų žmonių išnaudojimo būdų, taip pat 
nukenčia dėl to, kad neturi galimybių naudotis pagrindinėmis socialinėmis garantijomis ir 
švietimo paslaugomis;

17. smerkia spaudimą, trukdantį vykdyti lytinės ir reprodukcinės sveikatos teisių politiką, dėl 
kurio tarp jaunimo daugėja lytiniu būdu plintančių ligų (įskaitant ŽIV/AIDS), ir tai, kad 
jaunimas ne visiškai supranta savo reprodukcinės sveikatos poreikius, o dėl to savo 
ruožtu daugėja nepageidaujamų nėštumų ir nesaugių, o kartais nelegalių nėštumo 
nutraukimo atvejų; ragina Komisiją ir valstybes nares siekiant 5-ojo TVT tikslo (stiprinti 
gimdyvių sveikatą) išlaikyti visų lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų finansavimo 
lygį;
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18. pabrėžia išsamių reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų pabėgėliams ir šalies viduje 
perkeltiems vaikams svarbą ir būtinybę, kadangi konfliktų metu visuotinės jaunimui 
skirtos reprodukcinės sveikatos priežiūros programos yra itin svarbios šalies viduje 
perkeltų jaunų žmonių saugumui, priežiūrai ir vystymuisi užtikrinti;

19. pabrėžia 4-ąjį TVT (sumažinti vaikų mirtingumą) ir 6-ąjį TVT (kovoti su ŽIV/AIDS, 
maliarija ir kitomis ligomis) ir ragina investuoti į pediatrinių antiretrovirusinių vaistų 
ruošimo technologijų tyrimus ir jų kūrimą, į aprūpinimą anti-maliariniais lovos tinkleliais 
ir į imunizacijos skatinimą, tarpininkaujant GAVI aljansui (anksčiau vadintam Pasauliniu 
vakcinavimo ir imunizacijos aljansu).
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