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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje opracowanie planu działania Komisji na rzecz dzieci w 
stosunkach zewnętrznych, który wpisze się w zatwierdzone ramy i zobowiązania strategii 
UE na rzecz praw dziecka;

2. podkreśla, że proces prowadzący do przyjęcia strategii na rzecz praw dziecka powinien 
obejmować pełne i wyczerpujące konsultacje, z udziałem krajowych instytucji 
zajmujących się prawami dziecka (jak rzecznik praw dziecka), agencji ONZ, w tym 
UNICEF, Komitetu praw dziecka, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przede 
wszystkim dzieci;

3. wzywa Komisję do przyjęcia podejścia opartego na prawach dziecka, 
odzwierciedlającego zasady i postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka ONZ we 
wszystkich odpowiednich działaniach, od opracowywania polityki i programowania po 
ocenę, jak również w pozyskiwaniu odpowiednich środków;

4. uznaje, że istnieje pilna potrzeba wskazówek politycznych i wykonawczych dla 
pracowników Komisji i wzywa do wprowadzenia narzędzi i przeprowadzenia szkoleń w 
siedzibie Komisji i w jej delegacjach na temat zastosowania podejścia opartego na 
prawach człowieka do ogólnie ujmowanej polityki rozwojowej i konkretnie dla podejścia 
opartego na prawach dziecka;

5. nalega, aby Komisja i państwa członkowskie przeprowadziły dogłębną analizę sytuacji 
dzieci w krajach partnerskich, używając badań i analiz przeprowadzanych np. przez 
UNICEF nad jakością stosowania Konwencji ONZ o prawach dziecka i innych 
odpowiednich umów międzynarodowych z zakresu praw człowieka, odnoszących się do 
dzieci, akceptowanych na gruncie międzynarodowym danych i postaw już rutynowo 
wykorzystywanych przez np. ONZ i ekspertyz dokonywanych np. przez ONZ, w celu 
wsparcia właściwej promocji i właściwego opracowywania w poszczególnych krajach 
polityki i strategii, popartych dowodami;

6. wzywa Komisję do zapewnienia, że obrady komitetów praw człowieka i podgrup 
powołanych na mocy umów o handlu i współpracy skupią się na problemie pracy dzieci 
i ochronie dzieci przed wszelkimi formami nadużyć, wyzysku i dyskryminacji;

7. podkreśla potrzebę zmierzenia się z problemem dzieci-żołnierzy i podkreśla ogromny 
wpływ, jaki opinia publiczna jest w stanie wywrzeć w tym względzie;

8. wzywa Komisję do podwojenia wysiłków na rzecz pomocy krajom rozwijającym się w 
przeniesieniu do ich prawa krajowego przepisów Konwencji o Prawach Dziecka i jej 
protokołów fakultatywnych;
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9. podkreśla, że w celu trwałego przyczynienia się do osiągnięcia Milenijnych Celów 
Rozwoju, w centrum polityki i praktyki UE powinny znajdować się dzieci, ich 
przetrwanie, rozwój i ochrona; 

10. uznaje, że prawem dziecka jest opieka nad małym dzieckiem i jego wychowanie, wraz ze 
szczepieniem, rejestrowaniem narodzin, dobrym wychowaniem przez rodziców, 
żłobkami i przedszkolami; uznaje ponadto, że wczesne dzieciństwo jest ważnym okresem 
w rozwoju dziecka i że nieodpowiednie wyżywienie i brak opieki może odbić się 
niekorzystnie zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i na możliwościach intelektualnych 
dziecka i przekreślić zdolność dziecka do pełnego rozwoju jego potencjału oraz 
uwolnienia się od biedy;

11. wzywa Radę i Komisję do uczynienia rejestracji urodzeń częścią polityki współpracy na 
rzecz rozwoju jako prawo podstawowe i ważny środek ochrony praw dziecka;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do udzielenia wspólnie pomocy krajom 
partnerskim w osiąganiu celu, jakim jest bezpłatne i powszechne nauczanie na poziomie 
podstawowym (2. Milenijny Cel Rozwoju) i wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia niezbędnych funduszy inicjatywie na rzecz szybszego wdrożenia programu 
„Edukacja dla wszystkich”; 

13. zauważa, że zapewnienie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dzieciom w 
niestabilnych państwach dotkniętych konfliktami rzadko obejmuje właściwą edukację; 
wzywa Komisję do wspierania działań oświatowych, wraz z wdrożeniem minimalnych 
standardów opracowanych przez sieć na rzecz edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych, 
zarówno podczas takich sytuacji, jak i w okresie przejściowym od kryzysu do rozwoju; 

14. podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na 3. Milenijny Cel Rozwoju w sprawie 
równości płci; podkreśla potrzebę kształcenia dziewcząt, rekrutacji i szkolenia 
miejscowych nauczycielek, wyeliminowania z programów szkolnych wszelkich 
przejawów maskulinizmu, lokalizacji szkół w pobliżu społeczności, której służą oraz 
zapewnienia odpowiednich urządzeń sanitarnych; podkreśla, że szkoły powinny być 
strefami bezpiecznymi, gdzie przestrzegane są prawa dzieci, a napastowaniu seksualnemu 
i przemocy w szkole i w jej pobliżu należy stanowczo zapobiegać i przeciwdziałać;

15. wzywa Komisję do uznania, że należy zwiększyć zdolność do ukończenia powszechnego 
kształcenia podstawowego, zwłaszcza wśród dzieci niepełnosprawnych; dlatego wzywa 
do opracowywania krajowych planów edukacyjnych w celu zmierzenia się z 
wykluczeniem marginalizowanych dzieci, do wspierania specjalistycznego kształcenia 
pracowników oświaty w zakresie integracji dzieci niepełnosprawnych oraz do promocji i 
rozwoju infrastruktury szkolnej dostępnej dla dzieci niepełnosprawnych;

16. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na sieroty, dzieci specjalnej troski i dzieci 
cierpiące w wyniku nadużyć, wykorzystywania, dyskryminacji i wykluczenia 
społecznego, a także dzieci niepełnosprawne, zauważając, że dzieci pochodzące z grup 
marginalizowanych są najczęściej nieproporcjonalnie dotkliwie doświadczone przez 
dyskryminację, przemyt ludzi i inne formy wyzysku i nadużyć oraz niedostateczny 
dostęp do podstawowych usług socjalnych, oświaty i opieki zdrowotnej;
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17. wyraża ubolewanie z powodu nacisków podkopujących politykę w zakresie praw 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, co prowadzi do wzrostu liczby chorób 
przenoszonych drogą płciową (w tym HIV/AIDS) i do braku zrozumienia przez młodych 
ludzi ich potrzeb w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, co z kolei prowadzi do 
niechcianych ciąż i niebezpiecznych, a czasem nielegalnych aborcji wśród młodych 
ludzi; nalega, aby Komisja i państwa członkowskie utrzymały poziom finansowania 
pełnej gamy usług zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w celu osiągnięcia 5. 
Milenijnego Celu Rozwoju (poprawa opieki zdrowotnej nad matkami);

18. podkreśla znaczenie i potrzebę wszechstronnych usług zdrowia reprodukcyjnego dla 
dzieci uchodźców i przesiedleńców, jako że wszechstronne programy zdrowia 
reprodukcyjnego dotyczące młodzieży w sytuacji konfliktu są kluczowe dla zapewnienia 
ochrony, opieki nad młodymi przesiedleńcami i ich rozwoju;

19. zwraca uwagę na 4. i 6. Milenijny Cel Rozwoju (odpowiednio: ograniczyć umieralność 
dzieci i ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób) i nalega na 
inwestycje w badania nad specyfikami retorowirusowymi o zastosowaniu pediatrycznym i 
w opracowywanie ich, w dostarczanie moskitier i w propagowanie szczepień ochronnych 
poprzez sojusz GAVI (dotychczas znany pod nazwą Globalnego Sojuszu na Rzecz 
Szczepionek i Szczepień).
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