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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
περιλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη το ότι άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι "κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά 
προσωπικές σχέσεις και απευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι
αντίθετο προς το συμφέρον του",

1. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη θέσπιση μιας 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αποτελεσματική προώθηση και διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των παιδιών· εκφράζει ικανοποίηση για τη διαβεβαίωση στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής ότι τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην 
ανακοίνωση δεν αναφέρονται ελάχιστα πρότυπα, σαφώς καθορισμένοι τομείς 
πολιτικής, σαφείς στόχοι ή χρονικά όρια βάσει των οποίων θα πρέπει να δεσμευθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

2. τονίζει ότι η πολιτική υποστήριξης των δικαιωμάτων του παιδιού συνιστά το θεμέλιο 
της αυριανής κοινωνίας· ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί το καλύτερο 
μέσον για να αναπτυχθεί στους αυριανούς ενήλικες μια κουλτούρα σεβασμού των 
ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων·

3. επισημαίνει ότι οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στο σεβασμό του ατόμου 
και στην ισότητα ευκαιριών και ότι ο ρόλος της κοινωνίας είναι να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του βέλτιστου δυναμικού των μελών της και ιδίως μέσω της εκπαίδευσης·

4. εκφράζει λύπη για την έλλειψη προγράμματος χρηματοδότησης, δεδομένου ότι,
προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ 
μέρους των παιδιών, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει χρηματοδοτική δέσμευση·

5. εκφράζει ικανοποίηση για την προτεινόμενη θέσπιση νέων δομών που θα αναβαθμίζουν 
τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα οδηγήσει σε μια συνεκτική και 
συνεπή προσέγγιση, όπως μονάδα δικαιωμάτων των παιδιών εντός της Επιτροπής, 
συντονιστής για τα δικαιώματα του παιδιού, ενδοϋπηρεσιακή ομάδα στην Επιτροπή, 
ευρωπαϊκό φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού και συζήτηση και πλατφόρμα 
εργασίας μέσω ιστοσελίδας·

6. τονίζει τη σπουδαιότητα της πλήρους εφαρμογής των υφιστάμενων διεθνών 
υποχρεώσεων, ιδίως εκείνων βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
Ατόμων με Αναπηρία που περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για παιδιά με αναπηρία, και 
των συμβάσεων της ΔΟΕ για την παιδική εργασία, εκ μέρους των κρατών μελών και 
των υποψηφίων χωρών·

7. επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις 
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σύγχρονες γνώσεις και στις νέες τεχνολογίες συνιστά θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα· 
καλεί όλα τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να διασφαλίζουν το δικαίωμα αυτό 
σε κάθε παιδί ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική και εθνοτική του προέλευση, 
το γεωγραφικό χώρο του, την ηλικία του, το φύλο του, τη θρησκεία του, τον πολιτισμό
του, τη γλώσσα του, τη φυσική του κατάσταση, την οικογενειακή δομή του ή το νομικό 
του καθεστώς ή εκείνο των γονέων του·

8. καταδικάζει όλες τις ιδεολογίες και τις θεωρίες που βασίζονται στην αντίληψη ότι τα 
αδικήματα ή κάθε μορφή αποκλίνουσας κοινωνικής συμπεριφοράς προκαθορίζεται από 
γενετικούς ή κοινωνικούς παράγοντες· καταδικάζει ως παραβίαση των δικαιωμάτων 
του παιδιού τις πολιτικές που υποστηρίζουν τον πρόωρο εντοπισμό παιδιών που θα 
υπήρχε κίνδυνος να διαπράξουν αδίκημα ή να παρουσιάσουν αποκλίνουσα κοινωνική 
συμπεριφορά βάσει αυτών των παραγόντων·

9. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι όλες οι πολιτικές, τόσο οι εσωτερικές όσο και 
οι εξωτερικές, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και ΕΕ, πρέπει να στοχεύουν στην 
εξάλειψη της παιδικής εργασίας κάθε μορφής· πιστεύει ότι η πλήρης σχολική 
εκπαίδευση συνιστά το βέλτιστο μέσον για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο 
για τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, τόσο όσον αφορά την πρόληψη μιας τέτοιας 
παραβίασης αλλά και όσο τη μελλοντική διάσπαση του κύκλου αναλφαβητισμού και 
φτώχειας·

10. τονίζει το γεγονός ότι προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να 
παράγονται με παιδική εργασία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μηχανισμό 
μέσω του οποίου τα θύματα παιδικής εργασίας θα μπορούν να ασκούν ένδικα μέσα 
κατά ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων των κρατών μελών· 
καλεί την Επιτροπή να επιβάλλει τη συμμόρφωση στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως 
να θεσπίσει μηχανισμούς που θα καθιστούν την κύρια ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνη στην 
Ευρώπη σε περιπτώσεις παραβιάσεων συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για την 
παιδική εργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί, γι’ αυτό το σκοπό, την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) 
ώστε να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας 
που παρατηρείται σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην επικίνδυνη εργασία στην οποία ωθείται μεγάλος αριθμός παιδιών·

11. καλεί την ΕΕ να αναλάβει διεθνή πρωτοβουλία, σε στενή συνεργασία με τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς και τους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο της στράτευσης, της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της 
εμπλοκής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις παιδιών, στη διάρκεια ενδοκρατικών ή 
διακρατικών συγκρούσεων που παρατηρούνται σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη·

12. πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στις πολιτικές της ΕΕ είναι 
ύψιστης σπουδαιότητας για την επιτυχία της παρούσας ευρωπαϊκής στρατηγικής· καλεί 
την Επιτροπή να περιλάβει στις αξιολογήσεις της σχετικά με τις επιπτώσεις σε 
ζητήματα σχετικής πολιτικής ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών· 
τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση της νομοθεσίας 
τους και των πολιτικών τους πρέπει να λάβουν υπόψη την πολυμορφία των παιδιών και 
τις διαφορετικές ανάγκες τους που εξαρτώνται από το γεωγραφικό χώρο τους, την 
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ηλικία τους, το φύλο τους, την εθνότητά τους, το κοινωνικό και νομικό τους καθεστώς, 
τη θρησκεία τους, τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους, την αναπηρία τους ή την 
οικογενειακή δομή τους, και να εξασφαλισθεί ότι όλα τα παιδιά θα απολαύουν πλήρως 
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών τους ελευθεριών σε 
ισότιμη βάση· τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί θετική δράση για τις πλέον ευάλωτες 
ομάδες παιδιών·

13. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των παιδιών σε 
κάθε διαδικασία στην οποία διακυβεύονται τα δικαιώματά τους· θεωρεί ότι η 
συμμετοχή πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την εθνότητά 
τους, το κοινωνικό και νομικό καθεστώς τους ή οιαδήποτε αναπηρία τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα παρέχεται σε όλα τα παιδιά κατάλληλη προς την 
ηλικία και την τυχόν αναπηρία τους υποστήριξη ούτως ώστε να απολαύουν του 
δικαιώματος συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης· επιδοκιμάζει την παραπομπή στο 
δικαίωμα του παιδιού "στην εκπαίδευση και [...] στο δικαίωμα διατήρησης σχέσεων και 
με τους δύο γονείς"· τονίζει ωστόσο την ανάγκη συμμετοχής ενώσεων γονέων και 
οικογενειών στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

14. αναγνωρίζει ότι η ενεργός συμμετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενημέρωση· 
εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση μιας στρατηγικής επικοινωνίας και ενημέρωσης 
βάσει της οποίας θα δημοσιεύονται μέτρα της ΕΕ με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά και 
προσιτό σε όλα·

15. αναγνωρίζει ότι πέρα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρει σήμερα η 
τεχνολογική επανάσταση της πληροφορίας και της επικοινωνίας, μπορεί παράλληλα να 
αποτελέσει και ένα επικίνδυνο μέσον μιας πολυεπίπεδης απειλής κατά των παιδιών· 
υποστηρίζει συνεπώς τη δημιουργία μιας ασπίδας προστασίας, για τα παιδιά που 
χρησιμοποιούν ιδίως το ηλεκτρονικό διαδίκτυο καθώς και άλλες νέες τεχνολογίες, που 
θα αποκλείει κάθε μορφή εκμετάλλευσης της παιδικής ηλικίας (ως δέκτες πολιτισμικών 
προτύπων και κυρίως ως καταναλωτών) αλλά και των ίδιων των παιδιών (ως 
σεξουαλικά αντικείμενα ή θύματα βίας και πορνογραφίας)·

16. τονίζει ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της παιδικής μέριμνας χρειάζονται διαρκή 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας, καλές συνθήκες εργασίας και λογικές αμοιβές ούτως 
ώστε να ενθαρρύνονται τόσο η διαρκής φροντίδα όσο και υψηλές προδιαγραφές στον 
τομέα αυτό·

17. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται ειδικά μέτρα όσον 
αφορά την κατάσταση παιδιών με αναπηρίες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταχθεί η 
αναπηρία στη στρατηγική της Επιτροπής προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και 
ίση συμμετοχή και η συμπερίληψη ανάπηρων παιδιών σε κάθε τομέα δραστηριότητας, 
και ιδίως σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτιστικού χαρακτήρα, 
άθλησης και αναψυχής·

18. επισημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία παρέχουν φροντίδες σε γονείς ή αδέλφια με ειδικές 
ανάγκες πρέπει να δικαιούνται ειδικής στοχοθετημένης υποστήριξης·

19. τονίζει ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένα στα πέντε παιδιά αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι παιδιά και νεαρά άτομα, ιδίως 
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μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό· 
τονίζει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμη πιο ορατός στα περισσότερα νέα κράτη μέλη 
που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και 2007, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τα νεαρά 
άτομα που ζουν σε μειονεκτικές από κοινωνικοοικονομική άποψη περιοχές· τονίζει το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες 
μέριμνας και κοινωνικής πρόνοιας στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού· 
εκφράζει ικανοποίηση για τα επείγοντα μέτρα που προτείνονται στην ανακοίνωση κατά 
της παιδικής φτώχειας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η παιδική φτώχεια αποτελεί 
διαρκές πρόβλημα· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα προσοχή σε 
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών στην πρόληψη και εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, 
ιδίως στην περίπτωση παιδιών μονογονικών οικογενειών και οικογενειών μεταναστών· 
εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν τίθενται σαφείς ποσοτικοί 
στόχοι για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας·

20. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία 
των παιδιών τα οποία υφίστανται πολλαπλές στερήσεις ή είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, 
εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων μέτρων, απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας· ζητεί να καθοριστούν κατάλληλοι μηχανισμοί παρακολούθησης για τον 
εντοπισμό και τη στήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν κινδύνους·

21. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη το καθήκον τους να παρέχουν βοήθεια και προστασία στα 
παιδιά προστατεύοντας όλα τα παιδιά από τους κινδύνους κακής διατροφής, ασθένειας 
ή κακομεταχείρισης ανεξάρτητα από την κοινωνική τους κατάσταση ή το νομικό τους 
καθεστώς ή εκείνο των γονέων τους·

22. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση δεν επισημαίνεται ειδικά η 
κατάσταση των μεταναστών παιδιών, των παιδιών που ζητούν άσυλο και των 
προσφύγων παιδιών καθώς και των παιδιών μονογονικών οικογενειών· πιστεύει ότι 
πρέπει να γίνει ειδική μνεία σ' αυτές τις ομάδες οι οποίες είναι ακόμη πιο ευάλωτες στη 
φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό και στις διάφορες μορφές εκμετάλλευσης· προς 
το σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επιπρόσθετες δράσεις προστασίας και 
ασφάλειας για τις οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων που τα παιδιά τους συχνά γίνονται 
θύματα εκμετάλλευσης εμπόρων·

23. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα παιδιά που έχουν τη νόμιμη ηλικία 
για θέση απασχόλησης θα αμείβονται με βάση την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία·

24. ζητεί μια πιο συνεκτική προσέγγιση για τη μέτρηση της πολυδιάστατης φύσης της 
παιδικής φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη την ευημερία των παιδιών και όχι απλώς μια 
ανάλυση με βάση το εισόδημα·

25. εφιστά την προσοχή στο ζήτημα των παιδιών του δρόμου και καλεί τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να λάβουν μέτρα όπως καλύτερη παρακολούθηση και κινητοποίηση των 
αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν σ’ αυτά τα παιδιά φαγητό, 
στέγη, εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη·

26. επιδοκιμάζει το σχέδιο της Επιτροπής να καθιερώσει, σε όλη την επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τα παιδιά, και τονίζει την 
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ανάγκη η υπηρεσία αυτή να χρησιμοποιείται ατελώς και να γνωστοποιηθεί στο ευρύ 
κοινό ούτως ώστε να τη γνωρίζουν όλα τα παιδιά και ιδίως εκείνα που εκτίθενται σε 
μεγαλύτερους κινδύνους·

27. τονίζει το γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά, και ιδίως σε όσα 
αντιμετωπίζουν κινδύνους, ατομική πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
και υγειονομικής περίθαλψης, και ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να παρέχουν 
δυνατότητες εύκολης πρόσβασης·

28. προτείνει να προσδιορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η έννοια των "παιδιών σε 
κίνδυνο" ούτως ώστε να εντοπίζονται όλα τα παιδιά τα οποία είναι θύματα μιας 
κοινωνικής κατάστασης που θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική τους 
ακεραιότητα και τα εκθέτει στον κίνδυνο να καταστούν θύματα ή δράστες αδικήματος·

29. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες (ενημερωτικές 
εκστρατείες, ανταλλαγές βέλτιστης πρακτικής) με στόχο τη μείωση του φαινομένου 
των "παιδιών σε κίνδυνο", συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της νεανικής 
εγκληματικότητας·

30. προτείνει τη στενότερη συνεργασία της ΕΕ με τις σχετικές αρχές των αντίστοιχων 
χωρών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών αλλά και 
τη λήψη αυστηρότερων μέτρων έναντι των πολιτών της Ευρώπης που επιδίδονται σε 
"σεξουαλικό τουρισμό" με θύματα παιδιά·

31. είναι της άποψης ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη 
στο συνδυασμό του εργασιακού και του οικογενειακού βίου καθώς και στα ζητήματα 
που αφορούν το χρόνο εργασίας·

32. επισημαίνει ότι η πρόωρη παροχή παιδικής μέριμνας σε συλλογικά ιδρύματα 
(βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία) συνιστά έναν από τους καλύτερους τρόπους 
επίλυσης του προβλήματος εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής και συνιστά επίσης πρόωρο μέσον διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών και της 
σωστής κοινωνικοποίησης του παιδιού·

33. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της εμπορίας παιδιών που συνιστά 
τόσο ευρωπαϊκό όσο και γενικότερο διεθνές πρόβλημα·

34. καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής πορνογραφίας· καλεί επίμονα τα κράτη 
μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκινήσουν εκστρατεία για την καταπολέμηση 
της παιδικής πορνογραφίας στην Ευρώπη· στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διαδραματίσει 
πρωταρχικό ρόλο η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών αρχών 
υποστηριζόμενων από την ευρωπαϊκή αστυνομική αρχή EUROPOL· με τον τρόπο αυτό 
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην EUROPOL να επεκτείνει το έργο της διερευνώντας,
εκτός από το οργανωμένο έγκλημα, και περιπτώσεις μεμονωμένων ατόμων που δρουν 
διασυνοριακώς στον εν λόγω τομέα εγκληματικής δραστηριότητας και ιδίως μέσω του 
Διαδικτύου·

35. καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής εργασίας, δουλείας και καταναγκαστικής 
εργασίας καθώς και άλλων μορφών εργασίας που είναι επιζήμιες για την υγεία και την 
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ασφάλεια των παιδιών· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνδέσουν 
περισσότερο το εμπόριο και την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
τρίτες χώρες με την εφαρμογή εκ μέρους των χωρών αυτών της Σύμβασης της ΔΟΕ για 
την απαγόρευση καθώς και για άμεσα μέτρα εξάλειψης όλων των μορφών παιδικής 
εργασίας·

36. καταδικάζει δριμύτατα κάθε μορφή παιδικής πορνείας και σεξουαλικού τουρισμού, και 
καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την ποινική 
δίωξη των δραστών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και να λάβουν μέτρα και να 
προωθήσουν, σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία, την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της παιδικής πορνείας και του σεξουαλικού τουρισμού, όπως είναι η 
κατάρτιση κωδίκων συμπεριφοράς, αυτοδεσμεύσεων και συμπληρωματικών ρητρών 
στις συμβάσεις που συνάπτουν οι τουριστικές επιχειρήσεις με ξενοδοχεία·

37. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών 
όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού έναντι του κοινωνικού συμφέροντος για τη βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων 
πόρων· πρέπει να προσδίδεται ύψιστη προτεραιότητα στο δικαίωμα της ατομικής 
ελεύθερης ανάπτυξης έναντι της επιλεκτικής ή στοχοθετημένης κοινωνικής προώθησης 
των παιδιών, λ.χ. κατά την εστίαση σε μελλοντικές δυνατότητες της αγοράς εργασίας·

38. τονίζει την επιτακτική ανάγκη για μια διαφοροποιημένη συνεκτίμηση και ενσωμάτωση 
των αναγκών των παιδιών, ενώ στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο παράδειγμα για 
διαφοροποιημένη κλίμακα θα ήταν η έκθεση αριθ. 7 του ερευνητικού κέντρου 
INNOCENTI της UNICEF με έξι διαστάσεις της ευημερίας των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της υλικής ευημερίας, της υγείας και της ασφάλειας, της 
εκπαιδευτικής ευημερίας, οικογενειακών και άλλων σχέσεων, μορφών συμπεριφοράς 
και κινδύνων και υποκειμενικής ευημερίας·

39. εκφράζει λύπη για το ότι, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός παιδιών υποχρεούνται 
να εργάζονται τόσο εντός όσο και εκτός της επικράτειας της ΕΕ λόγω της δυσχερούς 
οικονομικής κατάστασης των οικογενειών τους, έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την παιδική εργασία· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή της, ιδίως στο πλαίσιο της προενταξιακής 
διαδικασίας·

40. τονίζει πόσο σημαντικό είναι, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής, να 
εξασφαλίζεται καλύτερη εργασία και καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των 
παιδιών, με καλύτερες οικονομικές ενισχύσεις, και εστιάζοντας σε άμεσα μέτρα καλής 
διαβίωσης των παιδιών, λ.χ., σε ποιοτική παιδική μέριμνα, σε υποδομές και 
δημιουργικές δραστηριότητες· η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων 
που τους αφορούν πρέπει να αναπροσαρμόζεται διαρκώς με γνώμονα την ηλικία του 
παιδιού (όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού)·

41. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να επιτρέπουν στα παιδιά να απολαμβάνουν 
την παιδική τους ηλικία και να λαμβάνουν μέρος σε παιδικές δραστηριότητες χωρίς 
κοινωνικές διακρίσεις ή κοινωνικούς αποκλεισμούς·
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42. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να προστατεύουν τα παιδιά στο σχολικό 
περιβάλλον από ξυλοδαρμούς, ρατσισμό και σεξουαλική παρενόχληση·

43. πιστεύει ότι πρέπει να  δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που να επιτρέπουν σε ορφανά 
παιδιά που έχασαν τον ένα ή και τους δύο γονείς να εντάσσονται ομαλά στο κοινωνικό 
σύνολο χωρίς να υφίστανται διακρίσεις και να τους παρέχονται σωστή εκπαίδευση, 
σωστή υγειονομική περίθαλψη και ίσες ευκαιρίες σε διάφορες δραστηριότητες χωρίς 
κανένα κοινωνικό αποκλεισμό·

44. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να προστατεύουν τα παιδιά που οι γονείς τους 
πάσχουν από AIDS γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους 
από κάποιες δραστηριότητες και την κοινωνική τους απομόνωση·

45. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να απαγορεύουν τη σωματική τιμωρία ως 
πειθαρχικό μέτρο σε ορφανά παιδιά που είναι τρόφιμοι·

46. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να απαγορεύονται οι ακρωτηριάσεις 
γεννητικών οργάνων στα κορίτσια, να σταματήσουν οι καταναγκαστικοί γάμοι και να 
ληφθούν μέτρα όσον αφορά τους φόνους που γίνονται για λόγους τιμής.
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