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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja razvoj akcijskega načrta Komisije o otrocih v zunanjih odnosih, ki bo vključen 
v odobren okvir in zaveze strategije EU o otrokovih pravicah;

2. poudarja, da mora postopek za sprejetje strategije o otrokovih pravicah vključevati 
temeljito in obsežno posvetovanje, pri katerem sodelujejo nacionalne institucije za 
otrokove pravice (kot so varuhi otrokovih pravic), agencije Združenih narodov, vključno 
z Unicefom in Odborom za otrokove pravice, organizacije civilne družbe in zlasti otroci;

3. poziva Komisijo, da sprejme pristop, ki temelji na otrokovih pravicah in v vseh 
pomembnih ukrepih in pri zbiranju ustreznih sredstev izraža načela in določbe 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, od razvoja politike in načrtovanja programov do 
vrednotenja;

4. priznava, da so nujno potrebne politične smernice in smernice za izvajanje, namenjene 
osebju Komisije, ter poziva k uporabi orodij in usposabljanju na sedežu Komisije in v 
njenih delegacijah v zvezi z uporabo pristopa, ki temelji na človekovih pravicah, k 
razvojni politiki na splošno in zlasti poziva k pristopu, ki temelji na otrokovih pravicah;

5. poziva Komisijo in države članice, da s temeljitim ocenjevanjem razmer, v katerih živijo 
otroci v partnerskih državah, podpirajo ustrezno in z dokazi podprto oblikovanje politike 
ter strategije držav, pri čemer uporabljajo kakovostne raziskave in analize o izvajanju 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah in drugih pomembnih mednarodnih sporazumov o 
človekovih pravicah v zvezi z otroki, ki jih izvede na primer Unicef, ter mednarodno 
sprejete podatke in pristope, ki jih že rutinsko uporabljajo na primer ZN;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo posvetovanja odborov za človekove pravice in 
podskupin, oblikovanih v okviru sporazumov o trgovini in sodelovanju, osredotočena na 
problematiko dela otrok in njihovo zaščito pred vsemi oblikami zlorabe, izkoriščanja in 
diskriminacije;

7. poudarja, da se je treba spoprijeti s problematiko otrok vojakov in z velikim vplivom, ki 
ga lahko ima pri tem vprašanju javno mnenje; ·

8. poziva Komisijo, da podvoji prizadevanje za pomoč državam v razvoju pri prenosu 
določb iz Konvencije ZN o otrokovih pravicah in izbirnih protokolov v njihovo 
nacionalno zakonodajo;

9. poudarja, da morajo biti za trajni prispevek k doseganju razvojnih ciljev novega tisočletja 
otroci, njihovo preživetje, razvoj in varnost v središču vseh politik in dejavnosti EU;

10. priznava, da sta oskrba in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, vključno z imunizacijo, 
prijavo rojstev, dobrim starševstvom, otroškimi vrtci in jaslicami, otrokovi pravici ter 
nadalje priznava, da je zgodnje otroštvo čas pomembnega razvoja ter da slaba prehrana in 
pomanjkanje oskrbe lahko povzročita fizično in intelektualno prizadetost ter ogrozita 
zmožnost otrok, da kar najbolje razvijejo svoj potencial in se osvobodijo revščine;
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11. poziva Svet in Komisijo, naj v politiko razvojnega sodelovanja vključita uradno prijavo 
rojstev kot temeljno pravico in pomemben način zaščite otrokovih pravic;

12. poziva Komisijo in države članice, da si skupaj prizadevajo za pomoč partnerskim 
državam pri zagotavljanju brezplačnega osnovnega izobraževanja (razvojni cilj novega 
tisočletja št. 2), ter poziva Komisijo in države članice, da zagotovijo potrebna sredstva za 
pospešeno pobudo „Izobraževanje za vse”; 

13. ugotavlja, da se nujni ukrepi za otroke v državah, ki jih je prizadela vojna, redko razširijo 
na ustrezno izobraževanje ter poziva Komisijo, da podpira dejavnosti izobraževanja, 
vključno z izvajanjem najmanjših standardov, ki jih je opredelila medagencijska mreža za 
izobraževanje v izrednih razmerah (Inter-Agency Network for Education in 
Emergencies), v primeru izrednih razmer in prehodnega obdobja od krize k razvoju; 

14. poudarja potrebo po posebni pozornosti, ki jo je treba nameniti razvojnemu cilju novega 
tisočletja št. 3 za enakost med spoloma, ter po izobraževanju deklic, zaposlovanju in 
usposabljanju lokalnih učiteljic, odpravi moške pristranskosti v učnih načrtih in lokacijah 
šol, ki so bližje skupnostim, katerim so namenjene, ter potrebo po zagotovitvi ustrezne 
zmogljivosti javne higiene; poudarja, da morajo biti šole varna območja, kjer se otrokove 
pravice spoštujejo, ter da je treba obravnavati spolno nadlegovanje in nasilje v šolah in v 
njihovi bližini ter ga učinkovito preprečevati;

15. poziva Komisijo, naj prizna, da so za zagotovitev osnovnega izobraževanja za vse 
potrebne večje zmogljivosti, zlasti za invalidne otroke; zato poziva, da se razvijejo 
nacionalni izobraževalni programi, s katerimi bi se spoprijeli z izključenostjo 
marginaliziranih otrok, da se podpre posebno usposabljanje strokovnjakov na področju 
izobraževanja o vključevanju invalidnih otrok ter za spodbujanje in razvoj šolske 
infrastrukture, dostopne invalidnim otrokom;

16. poziva, da se nameni posebna pozornost sirotam in otrokom s posebnimi potrebami ter 
otrokom, ki so zlorabljeni, diskriminirani in socialno izključeni, vključno z invalidnimi 
otroki, ob upoštevanju, da otroke iz marginaliziranih skupin najpogosteje nesorazmerno 
močno prizadenejo diskriminacija, trgovina z ljudmi ter druge oblike izkoriščanja in 
zlorabe in nezadosten dostop do osnovnih socialnih storitev, izobraževanja in zdravstva;

17. obžaluje pritiske, ki ogrožajo politike o pravicah v zvezi s spolnim in reproduktivnim 
zdravjem, kar povzroča porast spolno prenosljivih okužb (tudi HIV/Aids-a) in pri mladih 
premajhno razumevanje svojih potreb v zvezi z reproduktivnim zdravjem, česar posledica 
je porast neželenih nosečnosti, ter nevarnih in ponekod nezakonitih splavov; poziva 
Komisijo in države članice, da za izpolnitev razvojnega cilja novega tisočletja št. 5 
(izboljšanje zdravja mater) ohranijo ravni financiranja za vse službe za spolno in 
reproduktivno zdravje;

18. poudarja pomembnost in potrebo po celovitih storitvah na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja za begunce in notranje razseljene otroke, saj so celoviti programi 
reproduktivnega zdravja, namenjeni mladostnikom, bistveni za zagotovitev zaščite, 
varstva in razvoja mladih razseljenih oseb v kritičnih razmerah;

19. poudarja razvojna cilja novega tisočletja št. 4 (zmanjšanje smrtnosti otrok) in št. 6 (boj 
proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim) ter poziva k naložbam v raziskave 
in razvoj pediatričnih protiretrovirusnih oblik, v zagotavljanje posteljnih mrež proti 
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komarjem, ki prenašajo malarijo, in spodbujanje imunizacije prek zveze GAVI (v 
preteklosti imenovana Globalna zveza za cepljenje in imunizacijo).
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