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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že článek 24 Listiny základních práv Evropské unie stanoví, že „každé 
dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to 
bylo v rozporu s jeho zájmy“,

1. vítá návrh Komise vytvořit evropskou strategii, která bude efektivně prosazovat a chránit 
práva dětí; vítá ujištění ve sdělení Komise, že otázka dětských práv patří k prioritám 
Evropské unie; lituje, že sdělení neuvádí minimální standardy, jasně definované oblasti 
politiky a jasné cíle nebo lhůty, k nimž by se Evropská unie měla zavázat;

2. zdůrazňuje, že politiky, které podporují práva dětí, tvoří základ budoucí společnosti;
podpora práv dětí je nejlepším prostředkem k pěstování kultury úcty k individuálním a 
kolektivním právům mezi budoucími dospělými;

3. konstatuje, že hodnoty Evropské unie se zakládají na respektování jednotlivců a rovných 
příležitostí a že úloha společnosti spočívá v tom, že svým členům napomáhá rozvíjet 
jejich plný potenciál, zejména prostřednictvím vzdělávání;

4. lituje chybějícího programu financování, protože mají-li děti podniknout kroky 
k prosazování svých lidských práv, je třeba, aby návrh obsahoval finanční závazek;

5. vítá navrhované vytvoření nových struktur, jako je oddělení pro dětská práva v Komisi, 
koordinátor Komise pro práva dítěte, meziútvarová skupina Komise, Evropské fórum pro 
práva dítěte a diskusní a pracovní platforma na webových stránkách, jejichž cílem je 
posílení spolupráce na evropské úrovni, která povede ke komplexnímu a konzistentnímu 
přístupu;

6. zdůrazňuje význam plného uplatňování stávajících mezinárodních závazků, zejména těch, 
které vyplývají z Úmluvy OSN o právech dítěte, Úmluvy OSN o ochraně práv zdravotně 
postižených osob, jež obsahuje specifická ustanovení ohledně dětí se zdravotním 
postižením, a z úmluv MOP o dětské práci, ze strany členských států a kandidátských 
zemí;

7. konstatuje, že právo na kvalitní vzdělání, odbornou přípravu, nejnovější poznatky a 
přístup k novým technologiím je základním sociálním právem; vyzývá všechny členské 
státy a kandidátské země, aby toto právo zaručily všem dětem bez ohledu na jejich 
sociální, ekonomický a etnický původ, místo bydliště, věk, pohlaví, náboženství, kulturu, 
jazyk, fyzickou situaci, uspořádání rodiny nebo jejich právní postavení či právní postavení 
jejich rodičů;

8. odsuzuje všechny ideologie a teorie založené na přesvědčení, že trestná činnost nebo 
jakákoliv forma sociální deviace je předurčena genetickými nebo sociálními faktory;
odsuzuje jako porušování práv dětí všechny politiky zaměřené na včasnou identifikaci 
dětí, které jsou na základě těchto faktorů považovány za vystavené riziku, že se z nich 
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stanou pachatelé trestné činnosti nebo sociální devianti;

9. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby všechny vnitřní i vnější politiky na úrovni členských států 
i EU zohledňovaly odstranění všech forem dětské práce; je přesvědčen, že celodenní 
školní docházka je nejlepším prostředkem k řešení tohoto problému u dívek i chlapců, a to 
jak v oblasti předcházení této formě zneužívání, tak i za účelem přerušení bludného kruhu 
negramotnosti a chudoby v budoucnu;

10. upozorňuje na skutečnost, že produkty, které se prodávají v Evropské unii, mohou být 
vyráběny prostřednictvím dětské práce; vyzývá Komisi, aby zavedla mechanismus, jehož 
pomocí budou moci oběti dětské práce usilovat o nápravná opatření proti evropským 
společnostem u vnitrostátních soudů členských států; vyzývá Komisi, aby prosazovala 
dodržování předpisů v dodavatelských řetězcích, a zejména aby předložila mechanismy, 
které v případech porušování úmluv OSN o dětské práci v rámci dodavatelského řetězce 
učiní v Evropě odpovědným hlavního dodavatele; z tohoto důvodu vyzývá EU, aby 
používala postup Všeobecného systému preferencí (GSP) jako jeden ze způsobů 
efektivnějšího boje proti využívání dětské práce, ke kterému dochází v různých částech 
světa, se zvláštními opatřeními týkajícími se nebezpečné práce, již je nuceno vykonávat 
mnoho dětí;

11. vyzývá EU, aby se v úzké spolupráci s kompetentními vnitrostátními orgány a příslušnými 
mezinárodními organizacemi ujala iniciativy s cílem odstranit jev odvodů dětí do armády, 
jejich vojenského výcviku a účasti na vojenských operacích během vnitřních nebo 
mezinárodních konfliktů v různých částech světa;

12. domnívá se, že je pro úspěch této evropské strategie zásadní, aby byla dětská práva 
začleňována do politik EU; vyzývá Komisi, aby do posouzení dopadů vztahujících se 
k příslušným politickým otázkám zařadila zvláštní ustanovení týkající se dětských práv; 
upozorňuje, že by Evropská unie a členské státy měly při vytváření svých právních 
předpisů a politik zohledňovat rozmanitost dětí a jejich různé potřeby, které se odvíjejí od 
jejich místa bydliště, věku, pohlaví, etnického původu, sociálního a právního postavení, 
náboženství, kultury, jazyka, zdravotního postižení nebo uspořádání rodiny, a zajistit, aby 
mohly všechny děti na rovném základě uplatňovat všechna svá lidská práva a základní 
svobody; zdůrazňuje potřebu pozitivní akce týkající se nejzranitelnějších skupin dětí;

13. zdůrazňuje význam aktivního zapojení dětí samotných do všech procesů, v nichž se 
rozhoduje o jejich právech; domnívá se, že účast by měla být otevřená pro všechny děti 
bez ohledu na jejich etnický původ, sociální a právní postavení nebo případné zdravotní 
postižení; vyzývá členská státy, aby zajistily, že se všem dětem dostane pomoci přiměřené 
jejich věku a zdravotnímu postižení, aby mohly využívat svého práva zapojit se a práva 
svobodně se vyjadřovat; vítá odkaz na „právo dítěte na vzdělání a [...] právo udržovat 
vztahy s oběma rodiči“; proto zdůrazňuje potřebu zapojení rodičovských a rodinných 
sdružení do Evropského fóra pro práva dítěte;

14. bere na vědomí, že aktivní účast úzce souvisí s informacemi; vítá vytvoření komunikační 
a informační strategie, která bude opatření EU zveřejňovat způsobem vhodným pro děti, 
aby byla dostupná všem;

15. bere na vědomí, že přestože současná technologická revoluce v oblasti informací a 
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komunikace nabízí jedinečné výhody, může současně představovat pro děti nebezpečí, jež 
je ohrožuje na mnoha úrovních; podporuje proto vytvoření ochranného štítu především 
pro děti používající internet, ale i jiné nové technologie, jenž by odstranil všechny formy 
zneužívání dětství (kdy se na děti pohlíží jako na vnímavé ke kulturním modelům a 
zejména jako na spotřebitele) a také dětí samotných (jako sexuálních objektů nebo obětí 
násilí a pornografie);

16. zdůrazňuje, že osoby, které profesionálně pečují o děti, potřebují průběžnou vysoce 
kvalitní odbornou přípravu, dobré pracovní podmínky a přiměřenou mzdu, neboť tak bude 
podpořena kontinuita péče a vysoké standardy;

17. lituje, že sdělení neobsahuje konkrétní opatření týkající se situace dětí se zdravotním 
postižením; zdůrazňuje potřebu zohlednit zdravotní postižení ve strategii Komise s cílem 
zajistit plnou a rovnou účast a začlenění dětí se zdravotním postižením do všech oblastí 
činností, a to zejména do vzdělání a odborné přípravy, kulturního života, sportu a 
rekreačních činností;

18. podotýká, že by ty děti, které jsou činné jako pečovatelé o rodiče nebo sourozence se 
specifickými potřebami, měly mít nárok na zvláštní cílenou podporu;

19. zdůrazňuje, že podle nedávných studií hrozí jednomu z pěti dětí v Evropské unii chudoba 
a že děti a mladí lidé, zejména příslušníci etnických menšin, jsou zvláště zranitelní vůči 
sociálnímu vyloučení; domnívá se, že toto riziko je ještě větší v nových členských státech, 
jež přistoupily v letech 2004 a 2007, zejména s ohledem na děti a mládež žijící v sociálně 
a hospodářsky znevýhodněných oblastech; zdůrazňuje významnou úlohu, kterou hrají 
v boji proti sociálnímu vyloučení individualizované služby, například péče a sociální 
služby; vítá naléhavá opatření proti dětské chudobě, která jsou ve sdělení navržena, a 
zdůrazňuje, že dětská chudoba představuje trvalý problém; domnívá se, že by na úrovni 
EU a členských států měla být prioritní pozornost věnována prevenci a odstranění dětské 
chudoby se zvláštním zaměřením na děti z rodin s jedním rodičem nebo rodin 
přistěhovalců; lituje, že sdělení nestanovuje pro vymýcení dětské chudoby žádné jasné 
kvantitativní cíle;

20. zdůrazňuje, že členské státy musí zvýšit své úsilí o ochranu dětí, které trpí 
mnohonásobnou deprivací, a dětí, které jsou obzvláště zranitelné, včetně toho, že kromě 
jiných opatření poskytnou dostupné vysoce kvalitní služby; požaduje vytvoření 
mechanismů monitorování za účelem identifikace a podpory ohrožených dětí;

21. připomíná členským státům jejich povinnost pomáhat dětem a chránit je tím, že ochrání 
všechny děti před rizikem podvýživy, nemocí nebo špatného zacházení bez ohledu na 
sociální situaci nebo právní postavení jich samotných či jejich rodičů;

22. lituje, že sdělení konkrétně neupozorňuje na situaci dětí přistěhovalců, žadatelů o azyl 
a uprchlíků a dětí z rodin s jedním rodičem; domnívá se, že by tyto skupiny, které jsou 
ještě náchylnější k chudobě, sociálnímu vyloučení a různým druhům vykořisťování, měly 
být konkrétně zmíněny; za tímto účelem vyzývá Komisi, aby podnikla další kroky 
zaměřené na ochranu a zabezpečení rodin s nízkými příjmy, jejichž děti se často stávají 
oběťmi obchodníků;
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23. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby ty děti, které již dosáhly minimálního věku 
stanoveného zákonem, aby mohly být zaměstnány, byly odměňovány na základě zásady 
stejné práce za stejnou odměnu;

24. volá po komplexnějším přístupu k měření různých aspektů dětské chudoby, jenž by bral 
ohled na dobré životní podmínky dětí, a nevycházel by pouze z analýzy založené 
na příjmech;

25. upozorňuje na problém dětí žijících na ulici a vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly 
určitá opatření, jako je např. zlepšení sledování situace a mobilizace příslušných orgánů, 
s cílem poskytovat těmto dětem stravu, přístřeší, vzdělání a zdravotní péči;

26. velmi vítá plán Komise zavést v celé Unii telefonní linku a kontaktní místa pro pomoc 
dětem a upozorňuje, že je třeba, aby tyto služby byly bezplatné a dobře propagované, aby 
o nich věděly všechny děti, zejména ty, jež jsou více ohroženy;

27. poukazuje na skutečnost, že všechny děti, a to zejména děti ohrožené, musí mít zaručen 
individuální přístup k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči, a že je třeba, aby tyto 
systémy byly bezbariérové a volně přístupné;

28. navrhuje, aby Evropská unie vypracovala koncept „ohrožených dětí“ pro identifikaci 
všech dětí, které jsou oběťmi sociální situace, jež ohrožuje jejich psychický a fyzický 
blahobyt, nebo je vystavuje riziku, že se zapojí do trestné činnosti, ať již jako oběti, či 
jako pachatelé;

29. vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily iniciativy (například propagační kampaně 
a výměnu osvědčených postupů) s cílem snížit počet „ohrožených dětí“, včetně opatření 
za účelem prevence kriminality mladistvých;

30. navrhuje těsnější spolupráci mezi EU a příslušnými orgány v dotyčných zemích za účelem 
boje proti sexuálnímu vykořisťování dětí a přijetí přísnějších opatření vůči evropským 
občanům, kteří se oddávají sexuální turistice, jejíž obětí jsou děti;

31. je toho názoru, že by dětská práva měla být plně zohledněna v úsilí o skloubení 
pracovního a rodinného života a v otázkách pracovní doby;

32. konstatuje, že poskytování rané péče o děti v kolektivních zařízeních (jesle, školy) je 
jedním z nejlepších způsobů řešení problému vyvážení pracovního a rodinného života a že 
se rovněž jedná o prostředek, který zajistí, že děti budou mít výhodu rovných příležitostí 
a socializují se v raném stádiu svého vývoje;

33. zdůrazňuje, že je třeba řešit obchod s dětmi, který je jak vnitřním problémem Evropy, tak 
z širšího pohledu i mezinárodním problémem;

34. důrazně odsuzuje všechny formy dětské pornografie; vyzývá členské státy, Komisi 
a Radu, aby zahájily kampaň s cílem vymýtit dětskou pornografii v Evropě; v této 
kampani by měla hrát vedoucí úlohu spolupráce mezi vnitrostátními policejními orgány 
podporovaná evropským policejním orgánem EUROPOL; v této souvislosti by mělo být 
EUROPOLU povoleno, aby rozšířil svou činnost na vyšetřování, vedle organizovaného 
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zločinu, také jednotlivých osob, které v této oblasti trestné činnosti operují přes hranice, 
zejména prostřednictvím internetu;

35. důrazně odsuzuje všechny formy dětské práce, otroctví a odpracovávání dluhu a ostatní 
formy práce, které mají negativní dopad na zdraví a bezpečnost dětí; vyzývá Komisi 
a Radu, aby více spojily obchod Evropské unie a rozvojovou pomoc týkající se třetích 
zemí s tím, jak tyto země provádí úmluvu MOP o zákazu všech forem dětské práce a 
uplatňují okamžitá opatření k jejímu odstranění;

36. důrazně odsuzuje všechny formy dětské prostituce a sexuální turistiky; vyzývá členské 
státy, Komisi a Radu, aby zajistily stíhání pachatelů, ať již se nacházejí uvnitř nebo mimo 
EU; rovněž vyzývá. aby byla ve spolupráci s odvětvím cestovního ruchu prováděna a 
podporována opatření zaměřená na pomoc boji proti dětské prostituci a sexuální turistice, 
jako je například vypracování kodexů chování, přijímání dobrovolných závazků a 
vkládání dodatečných podmínek do smluv, které uzavírají organizátoři turistických 
zájezdů s hotely;

37. zdůrazňuje význam upřednostňování práv dětí, jak je vymezuje Úmluva OSN o právech 
dítěte, před zájmem společnosti na optimalizaci lidských zdrojů; právo na svobodný 
rozvoj jednotlivce musí mít absolutní přednost před společensky selektivní nebo řízenou 
podporou dětí, například ve formě zaměření se na budoucí příležitosti na trhu práce;

38. zdůrazňuje, že je nezbytné diferencované zvažování a začleňování potřeb dětí; dobrým 
příkladem takové diferencované stupnice je Report Card 7 výzkumného centra UNICEF 
INNOCENTI, která blahobyt dětí dělí do 6 oblastí, k nimž patří materiální blahobyt, 
zdraví a bezpečnost, vzdělání, vztahy v rodině a mezi vrstevníky, chování a rizika 
a subjektivní blahobyt;

39. lituje, že navzdory skutečnosti, že je v EU i mimo ni významný počet dětí nucen z důvodu 
obtížné ekonomické situace jejich rodin pracovat, věnuje se pouze malá pozornost 
provádění právních předpisů o dětské práci; domnívá se, že jejich provádění by se měl 
klást větší důraz, zejména v rámci procesu přistoupení;

40. zdůrazňuje význam, který má v nové evropské strategii poskytování vyšší finanční 
pomoci všem zúčastněným subjektům, včetně občanské společnosti, za účelem jejich 
lepšího fungování a koordinace, a zejména poskytování této pomoci dětem, přičemž se 
zaměří na prostředky přímé podpory týkající se blahobytu dětí, například na kvalitní péči 
o děti, infrastrukturu a tvůrčí činnosti; aktivní účast dětí na rozhodnutích, která se jich 
týkají, by se měla vyvíjet postupně s věkem dítěte (jak stanoví článek 12 Úmluvy OSN o 
právech dítěte);

41. vyzývá Komisi, aby podnikla další kroky, které dětem umožní, aby si užívaly svého 
dětství a účastnily se dětských aktivit, aniž by trpěly sociální diskriminací nebo 
vyloučením;

42. vyzývá Komisi, aby podnikla kroky za účelem ochrany dětí ve školách před bitím, 
rasismem a sexuálním obtěžováním;

43. je přesvědčen, že by měly být vytvořeny podmínky, které umožní osiřelým dětem, jež 
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ztratily jednoho nebo oba rodiče, aby se snadno začlenily do společnosti, aniž by trpěly 
diskriminací, a které jim poskytnou řádné vzdělání a zdravotní péči a zajistí rovné 
příležitosti v mnoha oblastech činnosti bez jakékoli formy sociálního vyloučení;

44. vyzývá Komisi, aby podnikla kroky za účelem ochrany dětí, jejichž rodiče trpí AIDS, 
neboť se nachází v situaci, která může mít za následek jejich vyloučení z některých 
činností a sociální izolaci;

45. vyzývá Komisi, aby podnikla kroky za účelem zákazu tělesných trestů jako 
disciplinárního opatření u osiřelých dětí žijících v ústavech;

46. vyzývá Komisi, aby podnikla kroky za účelem zákazu mrzačení pohlavních orgánů dívek, 
k zastavení nucených sňatků a proti vraždám ve jménu cti.
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