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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta vypracovanie akčného plánu Komisie o deťoch v rámci vonkajších vzťahov, ktorý sa 
zahrnie do schváleného rámca a záväzkov ustanovených stratégiou EÚ v oblasti práv 
dieťaťa;

2. zdôrazňuje, že k procesu, ktorý vedie k prijatiu stratégie v oblasti práv dieťaťa, by mali 
patriť konzultácie v plnom rozsahu a miere, do ktorých budú zapojené vnútroštátne 
inštitúcie pre práva detí (napr. ombudsmani pre práva detí), agentúry OSN vrátane 
UNICEF, Výbor pre práva dieťaťa, organizácie občianskej spoločnosti a najmä deti;

3. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých dôležitých činnostiach, od rozvoja politiky a 
plánovania až po hodnotenie, ako aj pri mobilizácii príslušných zdrojov uplatňovala 
prístup založený na ochrane práv dieťaťa, ktorý vyjadruje zásady a ustanovenia 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC);

4. uznáva, že je naliehavo potrebné, aby sa zamestnancom Komisie poskytli politické a 
vykonávacie usmernenia a v ústrediach a delegáciách Komisie požaduje nástroje a 
odborné vzdelávanie o uplatňovaní prístupu k politike v oblasti rozvoja, ktorý vo 
všeobecnosti vychádza z ochrany ľudských práv, a konkrétne, požaduje prístup založený 
na ochrane práv detí;

5. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby dôkladne posúdili situáciu detí v 
partnerských krajinách, pričom využijú kvalitný výskum a analýzu vykonávania 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa a ďalších príslušných medzinárodných zmlúv o 
ľudských právach týkajúcich sa detí, ktoré uskutočňuje napr. UNICEF, medzinárodne 
uznávané údaje a prístupy, ktoré sa už bežne používajú, a prieskumy uskutočňované 
napríklad Organizáciou spojených národov, a podporili tak náležité obhajovanie založené 
na faktoch, tvorbu politiky a stratégie jednotlivých krajín;

6. vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa rokovania výborov a podskupín pre ľudské 
práva vytvorených v rámci dohôd o obchode a spolupráci zamerali na problém detskej 
práce a na ochranu detí pred všetkými formami zneužívania, vykorisťovania a 
diskriminácie;

7. zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa problémom detských vojakov a značným 
vplyvom, ktorý v tejto súvislosti môže mať verejná mienka;

8. vyzýva Komisiu, aby zdvojnásobila úsilie o pomoc rozvojovým krajinám pri prevádzaní 
ustanovení dohovoru UNCRC a nezáväzných protokolov do ich vnútroštátnych právnych 
predpisov;

9. zdôrazňuje, že s cieľom trvalo prispieť k splneniu rozvojových cieľov milénia je nutné, 
aby sa otázka detí, ich prežitia, rozvoja a ochrany dostala do stredu záujmu všetkých 
politík a postupov EÚ;
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10. uznáva, že starostlivosť o deti v ranom veku a ich vzdelávanie vrátane imunizácie, 
evidencie novorodencov, riadneho rodičovstva, materských škôl a jaslí sú právom dieťaťa 
a uznáva, že rané detstvo je obdobie významného rozvoja a že nedostatočná výživa a 
starostlivosť môžu spôsobiť tak telesné, ako aj duševné poškodenie a oslabiť schopnosť 
detí úplne rozvinúť svoj potenciál sa a vymaniť sa z chudoby;

11. vyzýva Radu a Komisiu, aby úradnú evidenciu novorodencov zaradili do politiky 
rozvojovej spolupráce ako základné právo a dôležitý prostriedok na ochranu práv 
dieťaťa;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zladili úsilie o pomoc partnerským krajinám pri 
plnení cieľa, ktorým je bezplatné a všeobecné základné vzdelávanie (2. RCM), a vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby poskytli potrebné finančné prostriedky na zrýchlenú 
iniciatívu vzdelania pre všetkých;

13. poznamenáva, že núdzové ustanovenia pre deti v štátoch s nestálou situáciou, ktoré sú 
zasiahnuté konfliktami, sa len zriedkavo vzťahuje na náležité vzdelávanie a vyzýva 
Komisiu, aby podporovala vzdelávacie aktivity vrátane vykonávania minimálnych 
noriem, ktoré navrhla Medziagentúrna sieť pre vzdelávanie v núdzových situáciách tak v 
núdzových situáciách, ako aj v štádiách prechodu od krízového stavu k rozvoju;

14. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa osobitná pozornosť venovala 3. RCM, ktorý sa týka 
rodovej rovnosti, a vzdelávaniu dievčat, náboru zamestnancov a odbornému vzdelávaniu 
miestnych učiteliek, úplnému odstráneniu predsudkov zo strany mužov v učebných 
osnovách, umiestneniu škôl bližšie ku komunitám, ktorým sú k dispozícii, a zabezpečeniu 
náležitých hygienických zariadení; zdôrazňuje, že školy by mali byť bezpečné miesta, 
kde sa dodržiavajú práva detí, a že je potrebné dôrazne sa zamerať na prevenciu a riešenie 
prípadov sexuálneho obťažovania a násilia v školách a v ich okolí;

15. vyzýva Komisiu, aby uznala, že na dosiahnutie všeobecného základného vzdelania, 
najmä u  detí so zdravotným postihnutím, je potrebná zvýšená kapacita; žiada preto o 
vypracovanie národných vzdelávacích plánov, ktoré sa budú zaoberať problémom 
vylúčenia detí na okraj spoločnosti, o podporu špecializovanej odbornej prípravy 
profesionálov v oblasti vzdelávania zameranej na začleňovanie detí so zdravotným 
postihnutím a o podporovanie a rozvoj školskej infraštruktúry prístupnej pre deti so 
zdravotným postihnutím;

16. žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť sirotám, deťom s osobitnými potrebami a 
deťom trpiacim zneužívaním a diskrimináciou a sociálnym vylúčením vrátane detí so 
zdravotným postihnutím a poznamenáva, že deti zo skupín vylúčených na okraj 
spoločnosti sú najčastejšie neprimerane tvrdo zasiahnuté diskrimináciou, nezákonným 
obchodovaním a ďalšími formami využívania a zneužívania a nedostatočným prístupom 
k základným sociálnym službám, k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti;

17. odsudzuje tlak, ktorý narúša politiky zaoberajúce sa právami sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a ktorý spôsobuje nárast pohlavne prenosných infekcií (vrátane HIV/AIDS) a 
nedostatočné chápanie vlastných potrieb týkajúcich sa reprodukčného zdravia zo strany 
mladých ľudí, ktoré postupne vedie k narastaniu neželaných tehotenstiev a riskantných a 
niekedy nezákonných potratov u mladých žien; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
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aby udržali úroveň financovania širokého rozsahu zdravotných služieb v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, aby sa splnil 5. RCM (zlepšenie zdravia matiek);

18. zdôrazňuje význam a potrebu komplexných služieb v oblasti reprodukčného zdravia pre 
deti utečencov a vnútorne vysídlených osôb, pretože komplexné programy 
reprodukčného zdravia zamerané na mladých ľudí počas konfliktov sú rozhodujúce pre 
zabezpečenie ochrany, starostlivosti a rozvoja mladých vysídlených ľudí;

19. zdôrazňuje 4. RCM (zníženie úmrtnosti detí) a 6. RCM (boj proti HIV/AIDS, malárii a 
iným chorobám) a naliehavo žiada o investície do výskumu a rozvoja pediatrických 
antiretrovírusových prípravkov, do zabezpečovania sietí na postele na ochranu pred 
maláriou a do podpory imunizácie prostredníctvom Združenia GAVI (predtým známe 
ako Globálne združenie pre vakcíny a imunizáciu).
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