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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnyje teigiama, kad 
kiekvienas vaikas „turi teisę nuolat palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti 
su savo abiem tėvais, išskyrus tuos atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais“,

1. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti Europos strategiją, pagal kurią būtų 
veiksmingai plėtojamos ir saugomos vaikų teises; džiaugiasi, kad Komisijos komunikate 
patvirtinta, jog vaikų teisių klausimai yra vienas iš Europos Sąjungos prioritetų;
apgailestauja, kad komunikate nėra nenurodyti Europos Sąjungoje privalomi būtiniausi 
vaikų teisių reikalavimai, aiškiai apibrėžtos politikos sritys, aiškūs tikslai ar jų 
įgyvendinimo terminai;

2. pabrėžia, kad vaikų teises remianti politika yra rytdienos visuomenės pagrindas; vaikų 
teisių puoselėjimas yra geriausias būdas būsimiems suaugusiems įskiepyti pagarbą 
asmenų ir grupių teisėms;

3. atkreipia dėmesį, kad Europos Sąjungos vertybės pagrįstos pagarba asmenims bei 
vienodomis galimybėmis ir kad visuomenės vaidmuo – pagalba savo nariams, ypač per 
švietimą, įgyvendinti visas savo galimybes;

4. apgailestauja, kad nėra atitinkamos finansavimo programos, kadangi norint, jog vaikai 
imtųsi naudotis jiems priklausančiomis žmogaus teises, pasiūlyme turi būti numatyti 
finansiniai įsipareigojimai;

5. teigiamai vertina pasiūlymą įsteigti naujas institucijas (vaikų teisių padalinį Komisijoje, 
vaiko teisių koordinatoriaus pareigybę, Komisijos tarpžinybinę grupę, Europos vaiko 
teisių forumą bei internetinę diskusijų ir darbo platformą), kurios sustiprintų 
bendradarbiavimą Europos lygmeniu ir padėtų sukurti išsamią bei nuoseklią politiką;

6. pabrėžia, kaip svarbu, kad valstybės narės ir šalys kandidatės visapusiškai įgyvendintų 
esamus tarptautinius įsipareigojimus, ypač prisiimtus pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvenciją, pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kurioje yra specialios 
nuostatos dėl neįgalių vaikų, bei pagal Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas dėl 
vaikų darbo;

7. pažymi, kad teisė į kokybišką išsilavinimą, mokymą, naujausiais žinias ir galimybes 
naudotis naujomis technologijomis yra esminė socialinė teisė; ragina visas valstybes 
nares ir šalis kandidates garantuoti šią teisę visiems vaikams, neatsižvelgiant į jų arba jų 
tėvų socialinę, ekonominę ar tautinę kilmę, gyvenamąją padėtį, amžių, lytį, religiją, 
kultūrą, kalbą, sveikatos būklės, šeimos sandarą ar teisinį statusą;

8. smerkia visas ideologijas ir teorijas, pagrįstas įsitikinimu, kad nusikalstamumas arba bet 
kokių formų asocialumas yra nulemtas genetinių ar socialinių veiksnių; kaip vaikų teisių 
pažeidimą smerkia bet kokią politiką, pagal kurią siekiama šių veiksnių pagrindu iš 
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anksto nustatyti, kurie vaikai gali tapti nusikaltėliais ar asocialiais asmenimis;

9. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog bet kuria politika – vidaus ir išorės, valstybių narių ir 
ES lygmenyse – būtų siekiama panaikinti visų formų vaikų darbą; įsitikinęs, kad 
mokymasis lankant visas pamokas yra geriausias šios problemos sprendimo būdas 
mergaitėms ir berniukams, nes ne tik užkerta kelią išnaudojimui, bet ir padeda išvengti 
neraštingumo ir skurdo ateityje;

10. atkreipia dėmesį, kad Europos Sąjungoje parduodami gaminiai gali būti pagaminti vaikų;
ragina Komisiją įdiegti priemones, kurias naudodamos vaikų darbo aukos galėtų kreiptis į 
valstybių narių nacionalinius teismus dėl žalos atlyginimo priteisimo iš Europos 
bendrovių; ragina Komisiją užtikrinti, kad tiekimo sistemos dalyviai laikytųsi nustatytų 
reikalavimų, ir, visų pirma, pasiūlyti priemones, pagal kurias, nustačius JT konvencijų dėl 
vaikų darbo pažeidimus tiekimo sistemoje, pagrindinį užsakovą būtų galima patraukti 
atsakomybėn Europoje; šiems tikslams pasiekti ragina ES naudoti bendrųjų lengvatų 
sistemos (BLS) procedūras kaip vieną iš veiksmingesnių kovos su vaikų darbo 
išnaudojimu, kuris vyksta įvairiuose pasaulio regionuose, būdų, sukuriant ypatingas 
priemones, skirtas kovoti su pavojingu darbu, kurį daugelis vaikų priversti atlikti;

11. ragina ES kartu su kompetentingomis nacionalinės valdžios institucijomis ir 
atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis imtis tarptautinės iniciatyvos vaikų karinės 
tarnybos, karinio parengimo ir dalyvavimo karinėse operacijose vidaus ar tarptautinių 
konfliktų metu įvairiose pasaulio dalyse reiškiniui išgyvendinti;

12. mano, kad siekiant šios Europos strategijos sėkmės yra itin svarbu atsižvelgti į vaikų 
teisių klausimą visose ES politikos srityse; ragina Komisiją įtraukti konkrečius vaikų 
teisių klausimus į poveikio vertinimus susijusiose politikos srityse; atkreipia dėmesį į tai, 
kad Europos Sąjunga ir valstybės narės, kurdamos savo teisė aktus ir politiką, turėtų 
atsižvelgti į vaikų padėties ir poreikių skirtumus, kurie priklauso nuo jų gyvenamosios 
vietos, amžiaus, lyties, tautybės, socialinio ir teisinio statuso, religijos, kultūros, kalbos, 
neįgalumo arba šeimos sandaros; pabrėžia, kad būtina padėti labiausiai pažeidžiamoms 
vaikų grupėms;

13. pabrėžia, jog svarbu, kad vaikai aktyviai dalyvautų kiekviename procese, kuris daro įtaką 
jų teisėms; mano, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų tautybės, socialinės ir teisinės 
padėties ar neįgalumo, privalo turėti galimybę dalyvauti; ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad visiems vaikams būtų teikiama pagalba pagal jų amžių ir negalią, kad jie galėtų 
įgyvendinti dalyvavimo ir saviraiškos teises; palankiai vertina tai, jog minima „vaiko 
teisė į išsilavinimą ir teisė palaikyti santykius su abiem tėvais“; todėl pabrėžia, kad į 
Europos vaiko teisių forumą reikia įtraukti tėvų ir šeimų asociacijas;

14. pripažįsta, kad aktyvus dalyvavimas yra glaudžiai susijęs su informacija; teigiamai 
vertina pasiūlymą sukurti komunikacijos ir informacijos strategiją, pagal kurią apie ES 
priemones bus skelbiama vaikams suprantamu ir visiems prieinamu būdu;

15. pripažįsta, kad nors dabartinė informacinių ir komunikacinių technologijų revoliucija 
suteikia unikalių galimybių, ji tuo pačiu metu kelia pavojų vaikams įvairiuose lygmenyse;
todėl pritaria tam, kad būtų sukurtos priemonės, užtikrinančios apsaugą vaikams, kurie 
naudojasi naujomis technologijomis, ypač internetu, siekiant panaikinti visų formų 
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vaikystės (kai vaikai laikomi imliais kultūriniams modeliams, o ypač vartotojais) ir pačių 
vaikų (kaip seksualinių objektų ar smurto ir pornografijos aukų) išnaudojimą;

16. pabrėžia, kad, siekiant  vaikų priežiūros tęstinumo ir aukštos kokybės, vaikų priežiūros 
specialistams būtinas kokybiškas tęstinis mokymas, turi būti sudaromos geros darbo 
sąlygos ir mokamas deramas atlyginimas;

17. apgailestauja, kad komunikate nenurodytos neįgalių vaikų padėčiai specialiai skirtos 
priemonės; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti neįgalių vaikų visateisį ir lygų dalyvavimą ir 
integravimą visose veiklos srityse, ypač švietimo ir mokymo, kultūrinio gyvenimo, sporto 
ir laisvalaikio veikloje, Komisijos strategijoje turi būti pabrėžiami neįgalumo klausimai;

18. atkreipia dėmesį, kad tiems vaikams, kurie rūpinasi ypatingus poreikius turinčiais tėvais 
ar seserimis (broliais), turėtų būti teikiama speciali tikslinė parama;

19. pabrėžia, kad, remiantis neseniai atliktais tyrimais, penktadaliui Europos Sąjungoje 
gyvenančių vaikų gresia skurdo pavojus ir kad socialinės atskirtis ypač pavojinga 
vaikams bei jaunimui, ypač tiems, kurie priklauso tautinėms mažumoms; mano, kad 
daugumoje naujųjų valstybių narių, kurios įstojo 2004 m. ir 2007 m., šis pavojus dar 
didesnis, ypač vaikams ir jaunimui, gyvenantiems regionuose, kur yra nepalankios 
socialinės ir ekonominės sąlygos; pabrėžia, kad asmeniniams poreikiams pritaikytos 
paslaugos, pvz., rūpybos ir socialinės paslaugos, atlieka svarbų vaidmenį kovoje su 
socialine atskirtimi; pritaria komunikate siūlomoms skubioms priemonėms prieš vaikų 
skurdą pabrėždamas, kad vaikų skurdas yra nuolatinė problema; mano, kad vaikų, ypač iš 
nepilnų arba imigrantų šeimų, skurdo prevencijai ir panaikinimui turi būti skiriamas 
išskirtinis dėmesys ES ir valstybių narių lygmenimis; apgailestauja, kad komunikate 
nenustatytos aiškios kiekybiškai įvertinamos vaikų skurdo pašalinimo užduotys;

20. pabrėžia, kad valstybės narės turi dėti daugiau pastangų apsaugoti vaikus, kurie daug ko 
netekę arba kurie yra ypač pažeidžiami, teikdamos jiems nebrangias ir prieinamas bei 
kokybiškas paslaugas ir kitomis priemonėmis; prašo įdiegti atitinkamas stebėsenos 
priemones, skirtas nustatyti ir remti rizikos grupių vaikus;

21. primena valstybėms narėms jų pareigą padėti vaikams ir juos saugoti, saugant vaikus nuo 
prastos mitybos, ligų ar blogo elgesio su jais pavojaus, neatsižvelgiant į jų ar jų tėvų 
socialinę padėtį ar teisinį statusą;

22. apgailestauja, kad Komisija neatkreipia ypatingo dėmesio į imigrantų, prieglobsčio 
prašančių asmenų ir pabėgėlių vaikų bei vaikų iš nepilnų šeimų padėtį; mano, kad šios 
grupės turi būti atskirai paminėtos, nes joms dar labiau gresia skurdas, socialinė atskirtis 
ir įvairių formų išnaudojimas; todėl ragina Komisiją imtis tolesnių mažas pajamas 
gaunančių šeimų, kurių vaikai dažnai tampa prekybos žmonėmis aukomis, apsaugos ir 
gynimo priemonių;

23. pabrėžia, kad būtina užtikrinti, jog vaikams, kurie yra teisiškai pakankamo amžiaus, kad 
galėtų dirbti, būtų mokama už darbą pagal principą „vienodas užmokestis už vienodą 
darbą“;

24. ragina laikytis visapusiškesnio požiūrio vertinant daugialypę vaikų skurdo prigimtį ir 
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atsižvelgti ne vien į pajamomis pagrįstą analizę, bet ir vaikų gerovę;  

25. atkreipia dėmesį į gatvės vaikų problemą ir ragina valstybes nares ir Komisiją imtis 
priemonių, pavyzdžiui, vykdyti atidesnę stebėseną ir sutelkti atsakingų tarnybų pastangas, 
aprūpinant šiuos vaikus maistu, suteikiant pastogę, švietimo ir sveikatos priežiūros 
paslaugas;

26. džiaugiasi Komisijos planui įvesti Europos masto pagalbos vaikams telefono liniją ir 
pažymi, kad ši paslauga turi būti nemokama ir plačiai išreklamuota, kad visi vaikai, ypač 
priklausantys rizikos grupėms, apie ją žinotų;

27. atkreipia dėmesį, kad visiems vaikams, ypač priklausantiems rizikos grupėms, turi būti 
garantuota asmeninės galimybės naudotis socialine apsauga ir sveikatos priežiūra ir kad 
šios sistemos turi nemokamai ir be didelių kliūčių šias galimybes suteikti;

28. siūlo, kad Europos Sąjunga įtvirtintų sąvoką „vaikai pavojuje“, kuri reikštų visus vaikus, 
dėl kurių socialinės padėties gali kilti pavojus jų psichologinei ir fizinei sveikatai ir 
saugumui arba pavojus, kad jie taps nusikaltimų aukomis arba vykdytojais;

29. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis iniciatyvų (pvz., visuomenės informavimo 
kampanijų, pažangiosios patirties mainų), skirtų sumažinti „vaikų pavojuje“ skaičių, be 
kita ko, nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos priemonių;

30. siūlo, kad ES ir atitinkamų šalių atitinkamos valdžios institucijos glaudžiau 
bendradarbiautų kovojant su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir kad būtų imtąsi griežtesnių 
priemonių prieš Europos piliečius, kurie naudojasi sekso turizmo, kai išnaudojami vaikai, 
paslaugomis;

31. laikosi nuomonės, kad vaikų teisių klausimas turi būti svarstomas visapusiškai 
atsižvelgiant į darbo veiklos ir šeimyninio gyvenimo derinimą bei darbo laiko klausimus;

32. pažymi, kad ankstyvos priežiūros teikimas vaikams kolektyvinėse įstaigose (lopšeliuose, 
mokyklose) yra vienas geriausių būdų išspręsti darbo ir šeimyninio gyvenimo suderinimo 
problemą ir užtikrinti, kad jau ankstyvoje vaikystėje vaikams naudotųsi lygiomis 
galimybėmis ir išmoktų elgtis visuomenėje;

33. pabrėžia, kad būtina spręsti prekybos vaikais problemą, kuri yra ir Europos vidaus 
problema, ir dar daugiau – tarptautinė problema;

34. griežtai smerkia bet kokių formų vaikų pornografiją; ragina valstybes nares, Komisiją ir 
Tarybą pradėti vaikų pornografijos panaikinimo Europoje kampaniją; šioje kampanijoje 
pagrindinį vaidmenį turėtų atlikti nacionalinių policijos įstaigų bendradarbiavimas, 
remiamas Europos policijos įstaigos Europolo; todėl turi būti padidinti Europolo 
įgaliojimai, suteikiant teisę atlikti tyrimus ne tik dėl organizuoto nusikalstamumo, bet ir 
dėl pavienių asmenų, kurie atlieka šias nusikalstamas veikas tarptautiniu mastu, veiklos, 
ypač per internetą;

35. griežtai smerkia bet kokių formų vaikų darbą, vergiją ir darbą už skolas bei kitų formų 
darbą, kuris kenkia vaikų sveikatai ir saugumui; ragina Komisiją ir Tarybą Europos 
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Sąjungos prekybą su trečiosiomis šalimis ir joms teikiamą plėtros pagalbą labiau sieti su 
šių šalių pažanga įgyvendinant TDO konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo 
ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti;

36. griežtai smerkia visų formų vaikų prostituciją ir sekso turizmą; ragina valstybes nares, 
Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad nusikaltėliai būtų persekiojami ir ES, ir už jos ribų; taip 
pat ragina bendradarbiaujant su turizmo sektoriumi įgyvendinti ir skatinti priemones, 
veiksmingai padedančias kovoti su vaikų prostitucija ir sekso turizmu, pvz., rengti elgesio 
kodeksus, savanoriškus įsipareigojimus, į kelionių organizatorių ir viešbučių sudaromas 
sutartis įrašyti papildomas nuostatas;

37. pabrėžia, kad svarbu  suteikti pirmenybę vaikų teisėms, kurios nustatytos Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijoje, o ne visuomenės interesams, nes taip geriausiai naudojami 
žmogiškieji ištekliai; asmens laisvo vystymosi teisė besąlygiškai yra svarbesnė nei 
visuomenės parinktas ar valdomas vaikų ugdymas, t. y. dėmesio sutelkimas į būsimas 
galimybes darbo rinkoje;

38. pabrėžia būtinybę diferencijuotai vertinti vaikų poreikius ir į juos atsižvelgti; geras tokio 
diferencijavimo pavyzdys yra Jungtinių Tautų vaikų fondo INNOCENTI tyrimų centro 
parengtas pranešimas „Report Card 7“, kuriame pateikti šeši vaiko gerovės matai, 
įskaitant materialinę gerovę, sveikatą ir saugumą, gerovę švietimo įstaigose, santykius 
šeimoje ir su bendraamžiais, elgesio modelius ir pavojus bei subjektyviąją gerovę;

39. apgailestauja, jog, nepaisant to, kad daugybė vaikų priversti dirbti ES ir už jos ribų dėl 
sunkios savo šeimos materialinės padėties, labai mažai dėmesio skiriama teisės aktų dėl 
vaikų darbo įgyvendinimui; mano, kad reikėtų labiau pabrėžti jų įgyvendinimą, ypač 
naujoms valstybėms stojant į ES;

40. pabrėžia, kad svarbu, jog naujojoje Europos strategijoje būtų skatinamas geresnis visų 
suinteresuotų subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę ir ypač vaikus, darbas ir jo 
koordinavimas bei didesnė finansinė pagalba, sutelkiant dėmesį į tiesiogiai vaikų gerovę 
didinančias priemones, pvz., į kokybišką vaikų priežiūrą, infrastruktūrą ir kūrybinę 
veiklą; atsižvelgiant į vaiko amžių turėtų nuolat didėti aktyvus vaikų dalyvavimas 
priimant jiems svarbius sprendimus (kaip nustatyta JT vaiko teisių konvencijos 
12 straipsnyje);

41. ragina Komisiją imtis priemonių, kad vaikai galėtų džiaugtis vaikyste ir dalyvauti vaikų 
veikloje nepatirdami socialinės diskriminacijos ar atskirties;

42. ragina Komisiją imtis priemonių apsaugoti vaikus mokyklose nuo mušimo, rasizmo ir 
seksualinio persekiojimo;

43. mano, kad turėtų būti sudarytos sąlygos vaikams, netekusiems vieno ar abiejų tėvų, 
sklandžiai integruotis plačiojoje visuomenėje nepatiriant diskriminacijos, įgyti tinkamą 
išsilavinimą ir gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas ir turėti lygias galimybes be 
jokios socialinės atskirties dalyvauti įvairioje veikloje;

44. ragina Komisiją imtis priemonių vaikams, kurių tėvai serga AIDS, apsaugoti, nes dėl šios 
priežasties jiems gali būti neleidžiama dalyvauti kai kurioje veikloje ir jie gali būti atskirti 
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nuo visuomenės;

45. ragina Komisiją imtis priemonių, kad būtų uždrausta kaip drausmines priemones vaikų 
globos įstaigose augantiems našlaičiams taikyti fizines bausmes;

46. ragina Komisiją imtis priemonių, kad būtų uždraustas mergaičių išorinių lytinių organų 
žalojimas ir priverstinės santuokos, ir imtis priemonių dėl nužudymų dėl garbės.
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–:
0:

36
0
1

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, 
Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek 
Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, 
Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, 
Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond 
Langendries, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, 
Ana Mato Adrover, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Kathy Sinnott, Jean 
Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai)

Udo Bullmann, Françoise Castex, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sepp 
Kusstatscher, Mario Mantovani, Dimitrios Papadimoulis, Evangelia 
Tzampazi

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Bilyana Ilieva Raeva

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)


