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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikke szerint „Minden gyermeknek joga 
van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és közvetlen kapcsolatot 
tartson fenn, kivéve, ha ez az érdekeivel ellentétes.”;

1. üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy dolgozzanak ki a gyermekek jogainak hatékony 
elősegítésére és védelmére vonatkozó európai stratégiát; üdvözli, hogy a Bizottság 
közleményében megerősíti, hogy a gyermekek jogait érintő problémák nagy fontosságúak 
az Európai Unió számára; sajnálatát fejezi ki, hogy a közlemény nem tartalmaz 
minimumkövetelményeket, világosan meghatározott politikai területeket, egyértelmű 
célkitűzéseket, illetve menetrendet, amelyek mellett az Európai Uniónak el kellene 
köteleznie magát;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek jogait támogató politikák a holnap társadalmának alapját 
képezik; a gyermekek jogainak védelmezése a legjobb módja annak, hogy a jövő 
felnőtteiben kialakítsák az egyéni és a kollektív jogok iránti tisztelet kultúráját;

3. megjegyzi, hogy az Európai Unió értékei az egyének iránti tiszteleten és az 
esélyegyenlőségen alapulnak; és a társadalom szerepe az, hogy segítse tagjait képességeik 
teljes mértékű kibontakoztatásában, különösen az oktatás által;

4. sajnálatát fejezi ki egy finanszírozási program hiánya miatt, mivel ha a gyermekeknek 
lépéseket kell tenniük emberi jogaik érvényesítése érdekében, a javaslatnak pénzügyi 
kötelezettségvállalást is tartalmaznia kell;

5. üdvözli, hogy olyan új struktúrák létrehozását javasolják, mint egy Bizottságon belüli 
gyermekjogi egység, gyermekjogi koordinátor, bizottsági szolgálatközi csoport, európai 
gyermekjogi fórum és egy webalapú vita- és munkafórum, amelyek elősegítik az európai 
szintű együttműködést, valamint következetes és egységes megközelítéshez vezetnek el;

6. hangsúlyozza a meglévő nemzetközi kötelezettségvállalások teljes körű végrehajtásának 
fontosságát a tagállamokban és tagjelölt országokban, különös tekintettel az ENSZ 
Gyermekjogi Egyezményben, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben, amely külön rendelkezéseket tartalmaz a fogyatékossággal élő 
gyermekekre vonatkozóan, és a gyermekmunkáról szóló ILO-egyezményekben 
foglaltakra;

7. megjegyzi, hogy a minőségi oktatáshoz és képzéshez, valamint a naprakész tudáshoz és új 
technológiákhoz való hozzáféréshez való jog alapvető társadalmi jog; felhív minden 
tagállamot és tagjelölt országot, hogy minden gyermek számára biztosítsa e jogot, 
függetlenül a gyermek vagy annak szülei társadalmi, gazdasági és etnikai hátterétől, 
földrajzi elhelyezkedésétől, korától, nemétől, vallási meggyőződésétől, kulturális 
hátterétől, nyelvétől, fizikai helyzetétől, családi szerkezetétől vagy jogi helyzetétől;
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8. helytelenít minden olyan ideológiát vagy elméletet, amelynek alapja az a meggyőződés, 
hogy a bűn vagy a társadalmi deviancia minden formája előre meghatározott genetikai 
vagy társadalmi tényezők által; a gyermekek jogainak megsértéseként értékeli és elítéli az 
arra irányuló minden politikát, hogy idejében azonosítsák azokat a gyermekeket, akikről e 
tényezők alapján úgy vélik, hogy esetükben fennáll a kockázata annak, hogy bűnözőkké 
vagy társadalmi szempontból deviánsokká válnak;

9. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy minden politikának, mind bel-, mind 
külpolitikának, a tagállamok és az EU szintjén egyaránt figyelemmel kell lennie a 
gyermekmunka minden formájának megszüntetésére; úgy véli, hogy a nappali oktatás a 
legjobb mód a probléma megoldására a lányok és a fiúk esetében egyaránt, mivel egyrészt 
megakadályozza az ilyen visszaéléseket, másrészt megszakítja az írástudatlanság és a 
szegénység vég nélküli sorozatát;

10. rámutat arra a tényre, hogy előfordulhat, hogy az Európai Unióban olyan termékeket 
árusítanak, amelyeket gyermekmunkával állítanak elő; felhívja a Bizottságot egy olyan 
mechanizmus megvalósítására, amelynek révén a gyermekmunka áldozatai jogorvoslatot 
kérhetnek európai vállalatokkal szemben a tagállamok nemzeti bíróságain; felhívja a 
Bizottságot, hogy tartassa be az ellátási láncnak való megfelelést, és terjesszen elő olyan 
mechanizmusokat, amelyek a fővállalkozót felelőssé teszik a gyermekmunkára vonatkozó
ENSZ-egyezményeknek az ellátási láncban való megsértése esetén; ebből a célból felhívja 
az EU-t, hogy használja az általános preferenciális rendszer (GSP) eljárását mint a világ 
különböző részein előforduló gyermekmunka kihasználása elleni hatékonyabb harc egyik 
módját, különleges intézkedéseket hozva a veszélyes munkára, amelyre nagyon sok 
gyereket kényszerítenek;

11. felhívja az EU-t, hogy nemzetközi szinten ragadja magához a kezdeményezést, és az 
illetékes nemzeti hatóságokkal és a vonatkozó nemzetközi szervezetekkel szoros 
együttműködésben számolja fel a gyermekek besorozásának és katonai kiképzésének 
jelenségét, illetve a gyermekeknek a világ különböző régióiban fennálló, belső vagy 
nemzetközi konfliktusok során katonai műveletekben való részvételét;

12. úgy véli, hogy az európai stratégia sikere érdekében rendkívül fontos a gyermekek jogait 
érvényesíteni az EU politikáiában; felhívja a Bizottságot, hogy fontos politikai 
kérdésekről szóló hatásvizsgálatai tartalmazzanak külön gyermekjogi rendelkezéseket;
rámutat, hogy az Európai Uniónak és tagállamainak jogszabályaik és politikáik 
kidolgozása során figyelembe kellene venniük, hogy sokféle gyermek létezik és eltérőek 
az igényeik földrajzi helyzet, kor, nem, etnikai hovatartozás, társadalmi és jogi helyzet,
vallási meggyőződés, kulturális háttér, nyelv, fogyatékosság vagy a család szerkezete 
szerint és biztosítaniuk kellene, hogy minden gyermek azonos alapon és teljes mértékben 
élhet emberi jogaival és alapvető szabadságaival; hangsúlyozza, hogy pozitív fellépésre 
van szükség a gyermekek leginkább veszélyeztetett csoportjai tekintetében;

13. hangsúlyozza, hogy a gyermekeket fontos aktívan bevonni minden olyan eljárásba, 
amikor jogaik veszélyeztetve vannak; úgy ítéli meg, hogy minden gyermek számára 
bizosítani kell a részvételt, tekintet nélkül a gyermek etnikai hovatartozására, társadalmi 
és jogi helyzetére vagy fogyatékosságára; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, 
hogy minden gyermek számára életkorának, illetve esetleges fogyatékosságának 
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megfelelő támogatást nyújtsanak annak érdekében, hogy élhessenek részvételi és szabad 
véleménynyilvánítási jogukkal; üdvözli a gyermek „tanuláshoz való jogára és [...] mindkét
szülővel való kapcsolattartás jogára” utaló referenciát; hangsúlyozza ezért a szülői és 
családi egyesületek bevonásának szükségességét az európai gyermekjogi fórum 
munkájába;

14. elismeri, hogy az aktív részvétel szorosan összefügg az információval; üdvözli egy olyan 
kommunikációs és információs stratégia kidolgozását, amely az EU intézkedéseit 
gyermekbarát és mindenki számára hozzáférhető módon teszi közzé;

15. elismeri, hogy jóllehet az információval és a kommunikációval kapcsolatos jelenlegi 
technológiai forradalom kivételes előnyöket kínál, több szinten is fenyegető veszélyt 
jelenthet a gyermekekre; ezért támogatja egy olyan védőpajzs létrehozását főként az 
internetet, illetve más új technológiákat használó gyermekek számára, amely 
megszüntetné a gyermekkor (a gyermekeket a kulturális modellekre fogékonynak, és 
elsősorban fogyasztóknak látva), illetve maguk a gyermekek kizsákmányolásának minden 
formáját (szexuális tárgyként vagy erőszak és pornográfia áldozataként);

16. hangsúlyozza, hogy a gyermekgondozással hivatásszerűen foglalkozóknak folyamatos, 
magas színvonalú képzésre, jó munkafeltételekre és méltányos fizetésre van szükségük a 
gondozás folyamatossága és a magas színvonal előmozdítása érdekében;

17. sajnálatát fejezi ki, hogy a közlemény nem tartalmaz a fogyatékkal élő gyermekek 
helyzetére vonatkozó különleges intézkedéseket; hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a Bizottság stratégiájában szerepeljen a fogyatékosság is azért, hogy a fogyatékos 
gyermekek teljes körű és egyenlő részvétele és bevonása biztosítva legyen valamennyi 
tevékenységi területen, és különösen az oktatás és képzés, a kulturális élet, a sport és a 
szabadidős tevékenységek terén;

18. megjegyzi, hogy azok a gyermekek, akik egyedi igényű szüleik vagy testvéreik 
gondozását végzik, különleges célzott támogatásra legyenek jogosultak;

19. hangsúlyozza, hogy a legfrissebb felmérések szerint az EU-ban minden ötödik gyermeket 
veszélyeztet a szegénység, és a gyermekek és a fiatalok, különösen az etnikai 
kisebbséghez tartozók, védtelenek a társadalmi kirekesztéssel szemben; úgy véli, hogy e 
kockázat a 2004-ben és a 2007-ben csatlakozott új tagállamok többségében még inkább 
szembeszökõ, különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos területeken élõ 
gyermekek és fiatalok tekintetében; hangsúlyozza a személyre szabott szolgáltatások 
fontosságát, például a gondozói és szociális szolgáltatások szerepét a társadalmi 
kirekesztés elleni harcban; üdvözli a gyermekszegénység elleni közleményben javasolt 
haladéktalan intézkedéseket, és hangsúlyozza azt a tényt, hogy a gyermekszegénység 
állandó probléma; úgy gondolja, hogy – különös tekintettel az egyszülős és bevándorló 
családokban élő gyermekek esetében – a gyermekszegénység megelőzése és felszámolása 
különös figyelmet kellene kapjon mind az EU, mind a tagállamok szintjén; sajnálatát 
fejezi ki, hogy a közlemény nem tartalmaz pontos mennyiségi célkitűzéseket a 
gyermekszegénység felszámolására;

20. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak fokozniuk kell arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy 
védelmet nyújtsanak a többszörös hátránytól szenvedő vagy a különösen veszélyeztetett 
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gyermekek számára, egyéb intézkedések mellett, megfizethető és hozzáférhető, magas 
színvonalú szolgáltatások biztosítása által;

21. emlékezteti a tagállamokat azon kötelességükre, hogy segítsék és védelmezzék a 
gyermekeket azáltal, hogy valamennyi gyermeket megóvnak a hiányos táplálkozás, a 
betegségek vagy a nem megfelelő bánásmód veszélyeitől, függetlenül a gyermekek vagy 
szüleik társadalmi vagy jogi helyzetétől;

22. sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság nem emeli ki külön a bevándorló, menedékjogot kérő 
és menekült gyermekek, valamint az egyszülős családból származó gyermekek helyzetét;
úgy gondolja, hogy ezek a csoportok külön említést érdemelnének, mivel ők a szegénység, 
a társadalmi kirekesztés és a kizsákmányolás különféle formái által fokozottan 
veszélyeztetettek; e célból felhívja a Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket az 
alacsony jövedelemmel rendelkező családok védelmezésére és oltalmazására, az onnan 
származó gyerekek ugyanis gyakran válnak emberkereskedők áldozataivá;

23. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos biztosítani, hogy azok a gyerekek, akik jogilag elég 
idősek ahhoz, hogy dolgozzanak, az azonos fizetésért azonos munka elv alapján 
részesüljenek díjazásban;

24. felhívást intéz olyan átfogóbb megközelítés kialakítására a gyermekszegénység 
többdimenziós természetének felmérésére vonatkozóan, amely tekintetbe veszi a 
gyermekek jólétét és nem csupán jövedelem alapján elemez;

25. felhívja a figyelmet az utcagyerekek problémájára és felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy tegyenek az illetékes szolgálatok jobb ellenőrzését és mozgósítását 
célzó intézkedéseket annak érdekében, hogy a gyermekek ételt, menedéket, oktatást és 
orvosi ellátást kapjanak;

26. helyesli a Bizottság azon tervét, hogy az Unió egészét lefedő gyermeksegélyvonalat 
helyezzen működésbe, és rámutat arra, hogy e szolgáltatásnak ingyenesnek kell lennie és 
széles körben ismertté kell tenni, ezáltal biztosítva, hogy minden gyermek tudjon róla, 
különös tekintettel azokra, akik nagyobb kockázatnak vannak kitéve;

27. rámutat arra, hogy valamennyi gyermek számára, különösen a veszélyeztetetteknek, 
biztosítani kell a szociális biztonsághoz és az egészségügyi ellátáshoz való egyéni 
hozzáférést, és az ilyen rendszereknek biztosítaniuk kell a könnyű és nyílt hozzáférést;

28. javasolja, hogy az Európai Unió vezesse be a „veszélyeztetett gyermek” fogalmát azon 
gyermekekre vonatkozóan, akik egy adott társadalmi helyzet áldozatai, amely szellemi és 
fizikai jólétüket és biztonságukat veszélyezteti, vagy annak a veszélynek teszi ki őket, 
hogy – áldozatként vagy elkövetőként – bűncselekmények részeseivé válnak;

29. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy indítsanak kezdeményezéseket, ideértve a 
fiatalkori bűnözés megakadályozását célzó intézkedéseket, (például tájékoztató 
kampányokat és bevált gyakorlatok cseréjét) annak érdekében, hogy csökkentsék a 
veszélyeztetett gyermekek eseteinek előfordulását;

30. szorosabb együttműködést javasol az EU és az érintett országok megfelelő hatóságai 
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között a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem érdekében, és szigorúbb 
intézkedések megtételét javasolja azon európai polgárokkal szemben, akik gyermek-
szexturizmusban vesznek részt;

31. azon az állásponton van, hogy a gyermekek jogait teljes mértékben figyelembe kellene 
venni a munka és a családi élet összeegyeztetésénél és a munkaidővel kapcsolatos 
kérdésekben;

32. megjegyzi, hogy a közösségi intézményekben (bölcsődék, iskolák) nyújtott korai 
gondozás az egyik legjobb módja annak, hogy megoldják a munka és a családi élet 
összeegyeztetésének problémáját, továbbá – a gyermek fejlődésének korai szakaszában –
biztosítja a gyermekek egyenlő esélyekben való részesülését és szocializálódását.

33. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a gyermekkereskedelem problémájával, amely 
nemcsak belső európai, hanem szélesebb nemzetközi probléma is;

34. határozottan elítéli a gyermekpornográfia minden formáját; sürgeti a tagállamokat, a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy indítsanak kampányt annak érdekében, hogy a 
gyermekpornográfiát teljes mértékben felszámolják Európában; a nemzeti rendészeti 
hatóságok közötti együttműködésnek – az EUROPOL európai politikai hatóság által 
támogatva – vezető szerepet kell betöltenie ebben a kampányban; ebben az 
összefüggésben az EUROPOL-nak felhatalmazást kell biztosítani, hogy kiterjessze 
tevékenységeit – a szervezett bűnözésen kívül – olyan egyének vizsgálatára is, akik e 
bűncselekményeket határokon átnyúló jelleggel követik el, különösen az interneten 
keresztül;

35. határozottan elítéli a gyermekmunka, a rabszolgaság és a kvázi rabszolgaság minden 
formáját, valamint a munka minden egyéb formáját, amely a gyermekek egészségét és 
biztonságát károsan befolyásolja; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai 
Unió harmadik országokkal folytatott kereskedelmét, illetve az ilyen országoknak nyújtott 
fejlesztési segélyeket szorosabban kapcsolják össze a gyermekmunka összes formájának 
tilalmáról, valamint az ezek felszámolására irányuló azonnali intézkedésekről szóló ILO-
egyezmény ezen országok általi végrehajtásával;

36. határozottan elítéli a gyermekprostitúció és a gyermekszexturizmus minden formáját;
felhívja a tagállamokat, a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy az 
elkövetőket – az EU-n belül vagy azon kívül – bíróság elé állítják; ezenkívül az 
idegenforgalommal együttműködésben intézkedések megtételére és előmozdítására hív fel 
a gyermekprostitúció és a gyermekszexturizmus leküzdésének hatékony elősegítése 
érdekében, például magatartási kódexek kidolgozásával, önkéntes 
kötelezettségvállalásokkal, valamint kiegészítő záradékok beillesztésével az 
utazásszervezők által a hotelekkel között szerződésekbe;

37. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a gyermekek – a gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben megállapítottak szerinti – jogainak elsőbbséget kell élvezniük az emberi 
erőforrások optimalizálására irányuló társadalmi érdekkel szemben; az egyéni, szabad 
fejlődéshez való jognak abszolút elsőbbséggel kell rendelkeznie a gyermekek társadalmi 
szelektív vagy irányított támogatása, mint például a jövőbeni munkaerő-piaci lehetőségek 
előtérbe helyezésével szemben;
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38. hangsúlyozza, hogy mindenképpen szükség van a gyermekek igényeinek differenciált 
mérlegelésére és beépítésére; az ilyen differenciált skálára jó példa az UNICEF 
INNOCENTI kutatóközpont által közzétett „Report Card 7”, amely a gyermekjólét hat 
szempontját jeleníti meg, ideértve az anyagi jólétet, az egészséget és a biztonságot, a 
nevelési jólétet, a családdal és társaikkal való kapcsolatokat, a viselkedésmódokat és a 
kockázatokat, valamint a szubjektív jólétet;

39. sajnálja, hogy annak ellenére, hogy az EU-ban és azon kívül rengeteg gyermek kénytelen 
dolgozni családja nehéz anyagi helyzete miatt, eddig nagyon kevés figyelmet fordítottak a 
gyermekmunkával kapcsolatos jogszabályok végrehajtására; úgy véli, hogy nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni ezek végrehajtására, különösen a csatlakozási folyamat részeként;

40. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az új európai stratégiában jobb munkáról és 
koordinációról rendelkezzenek valamennyi érintett szereplő számára – ideértve a civil 
társadalmat, és különösen a gyerekeket –, jobb pénzügyi támogatással, előtérbe helyezve a 
közvetlen gyermekjóléti intézkedéseket, például a minőségi gyermekgondozás, az 
infrastruktúrák és a kreatív tevékenységek tekintetében; a gyermekek által a velük 
kapcsolatos döntésekben való aktív részvételnek koruk előrehaladtával folyamatosan kell 
fejlődnie (a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 12. cikkében megállapítottaknak 
megfelelően);

41. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a gyerekek 
élvezhessék gyermekéveiket és részt vehessenek gyermektevékenységekben anélkül, hogy 
társadalmi megkülönböztetéstől vagy kirekesztéstől kellene szenvedniük;

42. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a gyermeket 
megvédjék az iskolai verésekkel, a rasszizmussal és a szexuális zaklatással szemben;

43. úgy véli, hogy meg kell teremteni az előfeltételeket ahhoz, hogy az árva gyermekek, akik 
egyik vagy mindkét szülőjüket elveszítették, probléma nélkül beilleszkedhessenek a 
társadalomba anélkül, hogy megkülönböztetés érné őket, továbbá megfelelő oktatásban és 
egészségügyi ellátásban részesüljenek, és egyenlő esélyeket biztosítsanak számukra a 
különböző tevékenységekben, a társadalmi kirekesztés megnyilvánulása nélkül;

44. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az AIDS-ben szenvedő szülők gyermekeinek 
védelme érdekében, mivel az ilyen helyzet okozhatja bizonyos tevékenységekből való 
kirekesztésüket és társadalmi elszigeteltségüket;

45. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az intézményekben élő árva gyermekek 
fegyelmezésére alkalmazott testi fenyítés betiltása érdekében;

46. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a lányok nemi szerve megcsonkításának 
betiltására, a kényszerházasságok gyakorlatának megszüntetésére, és tegyen 
intézkedéseket a becsületgyilkosságokkal kapcsolatban;
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