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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plāna izstrādi par bērniem ārējo attiecību jomā, kurš tiek 
veidots saskaņā ar ES bērnu tiesību stratēģijas programmu un tajā paredzētajām 
saistībām;

2. uzsver, ka bērnu tiesību stratēģijas pieņemšanas gaitā jāīsteno pilnīgas un visaptverošas 
konsultācijas, kurās jāiesaista valsts līmeņa bērnu tiesību aizsardzības iestādes 
(piemēram, bērnu tiesību ombuds), ANO aģentūras, tostarp UNICEF, Bērnu tiesību 
komiteja, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un jo īpaši paši bērni;

3. aicina Komisiju visu svarīgo darbību veikšanai, sākot no politikas izstrādes un plānošanas 
līdz pat izvērtēšanai, kā arī piesaistot attiecīgos resursus, izmantot uz bērnu tiesībām un 
ANO Bērna tiesību konvencijas (UNCRC) principiem un noteikumiem balstītas metodes;

4. atzīst, ka Komisijas locekļiem ir steidzami vajadzīgas politikas un ieviešanas 
pamatnostādnes; aicina izstrādāt instrumentus un Komisijas galvenajā mītnē un tās 
delegācijās veikt apmācību par vispārēju cilvēktiesību ievērošanu attīstības politikā, jo 
īpaši pievēršot uzmanību bērnu tiesībām;

5. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt rūpīgu bērnu stāvokļa novērtējumu partnervalstīs, 
šim nolūkam izmantojot kvalitātes izpēti un analīzi, ko veicis, piemēram, UNICEF, 
īstenojot UNCRC un citus uz bērnu tiesībām attiecināmus starptautisko cilvēktiesību 
līgumus; datus un metodes, kas guvušas plašu un starptautisku atzinību, kā arī 
apsekojumus, ko veikusi, piemēram, ANO, lai veicinātu atbilstošas, uz faktiem balstītas 
interešu aizstāvības, politikas, kā arī valstu stratēģiju izstrādi;

6. aicina Komisiju nodrošināt, lai cilvēktiesību komitejas un apakšgrupas, kas dibinātas 
saskaņā ar tirdzniecības un sadarbības nolīgumiem, savās apspriedēs pievērstos 
jautājumam par bērnu darbu, kā arī par bērnu pasargāšanu no jebkāda veida vardarbības, 
ekspluatācijas un diskriminācijas;

7. uzsver, ka nepieciešams pievērsties bērnu kareivju problemātikai un ka sabiedriskajai 
domai šajā sakarā var būt liela ietekme;

8. aicina Komisiju pastiprināt atbalsta sniegšanu jaunattīstības valstīm, ieviešot UNCRC
noteikumus un papildu protokolus to likumdošanā;

9. uzsver, ka ilgtermiņa ieguldījums Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā tiks veikts, 
vēršot visu ES politiku un darbību uz bērniem, viņu izdzīvošanu, attīstību un aizsardzību;

10. atzīst, ka bērniem ir tiesības uz aprūpi un izglītību agrīnās bērnības posmā, tostarp uz 
imunizāciju, dzimšanas reģistrāciju, pienācīgu vecāku gādību, bērnudārziem un mazbērnu 
novietnēm, un atzīst, ka agrīnā bērnība ir būtisks attīstības posms un ka nepietiekams 
uzturs un aprūpes trūkums var izraisīt fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumus un 
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atstāt negatīvu iespaidu uz bērnu iespējām pilnībā izmantot savu attīstības potenciālu un 
izkļūt no nabadzības;

11. aicina Padomi un Komisiju sadarbības politikā attīstības jomā atzīt oficiālu dzimšanas 
reģistrāciju par vienu no pamattiesībām un uzskatīt to par svarīgu līdzekli bērnu tiesību 
aizsardzībai;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt saskaņotus centienus, palīdzot partnervalstīm ieviest 
bezmaksas vispārējo pamatizglītību (Tūkstošgades attīstības 2. mērķis), un aicina 
Komisiju piešķirt nepieciešamo finansējumu operatīvajai iniciatīvai „Izglītība visiem”;

13. atzīmē, ka ārkārtas palīdzības nodrošināšana bērniem nestabilās, konfliktu skartās valstīs 
reti iekļauj pienācīgas izglītības iespējas, un aicina Komisiju ārkārtas situācijās un pārejas 
posmos no krīzes uz attīstību sniegt atbalstu izglītības pasākumiem, tostarp Starptautiskā 
aģentūru tīkla izglītībai ārkārtas situācijās noteikto obligāto standartu ieviešanai;

14. uzsver, ka nepieciešams pievērst sevišķu uzmanību Tūkstošgades attīstības 3. mērķim 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību, kā arī tādiem jautājumiem kā meiteņu izglītība, vietējas 
izcelsmes sieviešu dzimuma skolotāju pieņemšana darbā un apmācība, jebkāda vīriešu 
dzimuma pārākuma izskaušana mācību programmās, skolu atrašanās tuvāk kopienām, 
kuras tās apkalpo, un pienācīgu sanitāro apstākļu nodrošināšana; uzsver, ka skolām 
jākļūst par drošības zonām, kurās tiek ievērotas bērnu tiesības, un ka nepieciešams 
enerģiski rīkoties, lai novērstu seksuālu uzmākšanos un vardarbību skolās un to apkaimē;

15. aicina Komisiju atzīt, ka nepieciešams palielināt resursus, lai bērniem visā pasaulē, jo 
īpaši bērniem invalīdiem, nodrošinātu iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību; tādēļ aicina 
valstis izstrādāt izglītības programmas, lai risinātu marginalizētu bērnu atstumtības 
problēmu, atbalstīt specializētu izglītības darbinieku apmācību bērnu invalīdu integrācijas 
jomā, kā arī uzlabot un attīstīt skolu infrastruktūru tā, lai nodrošinātu piekļuvi bērniem 
invalīdiem;

16. aicina īpašu uzmanību pievērst bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kas 
pakļauti vardarbībai, diskriminācijai un sociālai atstumtībai, tostarp arī bērniem 
invalīdiem, atzīmējot, ka marginalizētām grupām piederoši bērni sevišķi bieži cieš no 
nesamērīgas diskriminācijas, bērnu tirdzniecības un citiem ekspluatācijas un ļaunprātīgas 
izmantošanas veidiem, kā arī no nepietiekamām iespējām izmantot sociālos 
pamatpakalpojumus un nepietiekamām izglītības un veselības aprūpes iespējām;

17. pauž nožēlu par spiedienu, kas ierobežo seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību 
politiku, jo tā rezultātā jauniešu vidū vērojams seksuāli transmisīvo infekciju (tostarp 
HIV/AIDS) skaita pieaugums un izpratnes trūkums par reproduktīvās veselības 
vajadzībām, tādējādi, savukārt, izraisot nevēlamu grūtniecību skaita un nedrošu, dažkārt 
arī nelikumīgu abortu skaita pieaugumu jauniešu vidū; aicina Komisiju un dalībvalstis 
saskaņā ar Tūkstošgades attīstības 5. mērķi (uzlabot mātes veselību) saglabāt finansējuma 
līmeni pilnam aprūpes spektram seksuālās un reproduktīvās veselības jomā;

18. uzsver, cik svarīgi un nepieciešami ir sniegt visaptverošus reproduktīvās veselības 
pakalpojumus bēgļu, kā arī iekšzemē pārvietoto personu bērniem, jo visaptverošām, 
jauniešiem piemērotām reproduktīvās veselības programmām konfliktsituācijās ir 
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izšķiroša nozīme, lai pārvietotajiem jauniešiem nodrošinātu aizsardzību, aprūpi un 
attīstību;

19. uzsver Tūkstošgades attīstības 4. mērķi (mazināt bērnu mirstību) un Tūkstošgades 
attīstības 6. mērķi (apkarot HIV/AIDS, malāriju un citas slimības) un aicina veikt 
investīcijas bērniem paredzētu antiretrovirālo medikamentu izpētei un attīstībai, moskītu 
tīklu izplatīšanai, kā arī imunizācijas popularizēšanai ar GAVI alianses (agrāk: Vakcīnu 
un imunizācijas globālā alianse) starpniecību.
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