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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută elaborarea Planului de acţiune al Comisiei privind copiii în relaţiile externe, care se 
înscrie în cadrul aprobat şi în angajamentele Strategiei UE privind drepturile copilului;

2. subliniază că procesul care conduce la adoptarea Strategiei privind drepturile copilului ar 
trebui să includă o consultare exhaustivă, care să implice instituţiile naţionale pentru 
drepturile copiilor (precum mediatorii pentru drepturile copiilor), agenţiile ONU, inclusiv 
UNICEF, Comitetul pentru drepturile copilului, organizaţii ale societăţii civile şi, în 
special, copiii;

3. invită Comisia să adopte o abordare bazată pe drepturile copilului care să reflecte 
principiile şi dispoziţiile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 
copilului (CONUDC) în toate acţiunile relevante, de la elaborarea şi programarea 
politicii, până la evaluare, precum şi în ceea ce priveşte mobilizarea resurselor necesare;

4. recunoaşte necesitatea imperativă de a oferi orientări personalului Comisiei pentru 
elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor şi solicită instrumente şi formare, atât la
sediile sale, cât şi în cadrul delegaţiilor, privind aplicarea unei abordări a politicii de 
dezvoltare din perspectiva drepturilor omului, în general, şi a unei abordări bazate pe 
drepturile copilului, în mod special;

5. îndeamnă Comisia şi statele membre să realizeze evaluări detaliate privind situaţia
copiilor în ţările partenere, folosind cercetări şi analize de calitate realizate, de exemplu, 
de UNICEF, cu privire la punerea în aplicare a CONUDC şi a altor tratate relevante 
privind drepturile omului referitoare la copii, date acceptate pe plan internaţional şi 
abordări deja utilizate în mod curent, precum şi anchete desfăşurate, de exemplu, de către 
ONU pentru sprijinirea realizării unor campanii de sensibilizare, a unor politici şi a unor 
strategii naţionale adecvate, bazate pe dovezi;

6. invită Comisia să se asigure că deliberările comitetelor şi ale subgrupurilor pentru 
drepturile omului, înfiinţate în cadrul acordurilor comerciale şi de cooperare, se axează pe 
problema muncii copiilor şi a protejării copiilor împotriva oricărei forme de abuz, 
exploatare şi discriminare;

7. subliniază necesitatea abordării problemei copiilor-soldaţi şi a impactului major pe care 
opinia publică îl poate avea în această privinţă;

8. invită Comisia să îşi dubleze eforturile de sprijinire a ţărilor în curs de dezvoltare în 
vederea transpunerii dispoziţiilor CONUDC şi a protocoalelor opţionale în legislaţia 
naţională a acestora;

9. subliniază faptul că, în vederea aducerii unei contribuţii durabile la realizarea 
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Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), copiii, supravieţuirea, dezvoltarea şi 
protecţia acestora, trebuie plasate în centrul tuturor politicilor şi practicilor UE; 

10. recunoaşte că îngrijirea şi educarea copiilor de vârstă fragedă, inclusiv imunizarea, 
înregistrarea naşterii, buna educaţie dată de părinţi, grădiniţele şi creşele, reprezintă un 
drept al copilului şi recunoaşte că începutul copilăriei reprezintă o perioadă importantă 
pentru dezvoltare acestuia iar nutriţia proastă şi lipsa îngrijirii pot duce atât la deficienţe 
fizice, cât şi mentale, şi pot compromite capacitatea copiilor de a se dezvolta la 
potenţialul lor maxim şi de a scăpa de sărăcie;

11. face apel la Consiliu şi Comisie să integreze înregistrarea oficială a naşterii în politica de 
cooperare pentru dezvoltare, ca drept fundamental şi mijloc important de protecţie a 
drepturilor copilului;

12. invită Comisia şi statele membre să depună eforturi concertate pentru sprijinirea ţărilor 
partenere în vederea asigurării unui învăţământ primar universal gratuit (ODM 2) şi invită 
Comisia şi statele membre să acorde finanţarea necesară pentru punerea în aplicare 
accelerată a iniţiativei „Educaţie pentru toţi”; 

13. constată că asistenţa de urgenţă pentru copiii din statele fragile, afectate de conflicte, 
include rareori un învăţământ adecvat şi invită Comisia să sprijine activităţile educative, 
inclusiv punerea în aplicare a standardelor minime definite de Reţeaua de interagenţii 
pentru educaţie în situaţii de urgenţă, atât în situaţii de urgenţă, cât şi în etapa de tranziţie 
de la situaţia de criză la dezvoltare; 

14. subliniază necesitatea acordării unei atenţii speciale ODM 3 privind egalitatea între sexe 
şi educaţia pentru tinerele fete, recrutarea şi instruirea de profesoare la nivel local, 
eliminarea favorizării bărbaţilor în planurile de învăţământ, amplasarea şcolilor mai 
aproape de comunităţile pe care le deservesc şi asigurarea de condiţii sanitare 
corespunzătoare; subliniază faptul că şcolile ar trebui să reprezinte spaţii de siguranţă, 
unde drepturile copiilor sunt respectate, iar hărţuirea sexuală şi violenţa în şi în jurul 
şcolilor ar trebui să facă obiectul unor măsuri energice de prevenire şi ar trebui 
soluţionate;

15. invită Comisia să recunoască necesitatea unei capacităţi sporite pentru realizarea 
educaţiei primare universale, în special în cazul copiilor cu handicap; solicită, prin 
urmare, dezvoltarea unor planuri naţionale de educaţie, în vederea soluţionării problemei
excluderii copiilor marginalizaţi, a sprijinirii formării specializate a personalului calificat
din domeniul educaţiei în ceea ce priveşte includerea copiilor cu handicap şi a promovării 
şi dezvoltării unei infrastructuri şcolare accesibile copiilor cu handicap;

16. solicită acordarea unei atenţii deosebite orfanilor, copiilor cu nevoi speciale şi copiilor 
care suferă de pe urma abuzurilor, discriminării şi excluderii sociale, inclusiv copiilor cu 
handicap, întrucât copiii care provin din grupurile marginalizate sunt adesea expuşi, în 
mod disproporţionat, discriminării, traficului şi altor forme de exploatare şi abuz şi unui 
acces necorespunzător la servicii sociale de bază, învăţământ şi servicii de sănătate;

17. regretă presiunile care subminează politicile privind drepturile în materie de sănătate
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sexuală şi reproductivă, care determină o creştere a ratei infecţiilor cu transmitere sexuală 
(inclusiv HIV/SIDA) şi neînţelegerea de către tineri a nevoilor lor în materie de sănătate a 
reproducerii, care, la rândul său, duce la o creştere a sarcinilor nedorite şi a avorturilor 
riscante şi uneori ilegale în rândul tinerelor; îndeamnă Comisia şi statele membre să 
menţină nivelul finanţării pentru întreaga gamă de servicii de sănătate sexuală şi 
reproductivă, pentru respectarea ODM 5 (îmbunătăţirea sănătăţii materne);

18. subliniază importanţa şi necesitatea unor servicii ample legate de sănătatea reproducerii 
în cazul copiilor refugiaţi şi strămutaţi în interiorul ţării, întrucât programele 
cuprinzătoare legate de sănătatea reproducerii în situaţii de conflict, axate pe tineri, sunt 
esenţiale pentru a asigura protecţia, îngrijirea şi dezvoltarea tinerilor strămutaţi;

19. pune accentul ODM 4 (reducerea mortalităţii infantile) şi ODM 6 (combaterea 
HIV/SIDA, a malariei şi a altor afecţiuni) şi solicită investiţii în domeniul cercetării şi 
dezvoltării de formule pediatrice antiretrovirale, furnizarea de plase anti-malarie pentru 
paturi şi promovarea imunizării prin intermediul Alianţei GAVI (denumită anterior 
Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizare).
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