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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, 
tieslietu un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. Tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantā teikts, ka „Katram bērnam ir 
tiesības regulāri uzturēt personiskas attiecības un tiešus sakarus ar abiem vecākiem, 
izņemot gadījumus, kad tas ir pretrunā viņa interesēm”,

1. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu izstrādāt Eiropas stratēģiju, lai efektīvi veicinātu un 
aizsargātu bērnu tiesības; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā ietverto apliecinājumu, ka 
bērnu tiesību jautājumi ir Eiropas Savienības prioritāte; pauž nožēlu, ka paziņojumā nav 
norādīti obligāti standarti, nav skaidri noteiktas politikas jomas un nav skaidru mērķu vai 
ieviešanas grafiku, kuri Eiropas Savienībai būtu jāievēro;

2. uzsver, ka bērnu tiesību atbalsta politika veido nākotnes sabiedrības pamatu; bērnu tiesību 
atbalstīšana ir vislabākais veids, kā nākotnes pieaugušajiem veidot tādu kultūru, kurā 
ievēro individuālās un kolektīvās tiesības;

3. atzīmē, ka Eiropas Savienības vērtības balstās uz indivīda tiesību ievērošanu un vienādām 
iespējām, un ka sabiedrības loma ir palīdzēt tās locekļiem pilnībā attīstīt savas spējas, jo 
īpaši ar izglītību;

4. pauž nožēlu par finansējuma programmas trūkumu, jo tad, ja bērniem dod iespēju 
aizstāvēt savas cilvēktiesības, priekšlikumā jābūt arī finanšu saistībām;

5. atzinīgi vērtē ierosinātās jaunās struktūras Eiropas līmeņa sadarbības pastiprināšanai, kas 
sekmēs visaptverošu un konsekventu pieeju, tostarp Komisijas Bērnu tiesību aizsardzības 
nodaļas izveidi, Koordinatora bērnu tiesību jautājumos iecelšanu, Komisijas starpdienestu 
grupas bērnu tiesību jautājumos, Eiropas Bērnu tiesību foruma un interneta diskusiju un 
darba platformas izveidi;

6. uzsver, cik svarīgi dalībvalstīm un kandidātvalstīm ir pilnībā īstenot pašreizējās 
starptautiskās saistības, jo īpaši tās, kas izriet no ANO Konvencijas par bērna tiesībām, 
ANO Konvencijas par invalīdu tiesībām ar tās īpašajiem noteikumiem par bērniem 
invalīdiem un Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijām par bērnu darba 
aizliegumu;

7. atzīmē, ka tiesības uz kvalitatīvu izglītību, apmācību, mūsdienīgām zināšanām un piekļuvi 
jaunajām tehnoloģijām ir sociālās pamattiesības; aicina dalībvalstis un kandidātvalstis 
nodrošināt šīs tiesības ikvienam bērnam, neatkarīgi no viņa paša vai viņa vecāku sociālās, 
ekonomiskās un etniskās izcelsmes, ģeogrāfiskās dzīves vietas, vecuma, dzimuma,
reliģijas, kultūras, valodas, fiziskā stāvokļa, ģimenes struktūras vai tiesiskā statusa;

8. nosoda ikvienu ideoloģiju un teorijas, kuru pamatā ir viedoklis, ka noziedzība vai jebkāda 
veida sociālā novirze ir ģenētisku vai sociālu faktoru iepriekšnoteikta; kā bērnu tiesību 
pārkāpumu nosoda jebkāda veida politiku, kas vērsta uz to, lai uz šādu faktoru pamata 
agrīni noteiktu bērnus, kuri varētu kļūt par noziedzniekiem vai personām ar sociālām 
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novirzēm; 

9. uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai gan iekšējās, gan ārējās, gan dalībvalstu, gan ES 
līmeņa politikas jomās ņemtu vērā bērnu darba novēršanu visos tā veidos; uzskata, ka 
pilna laika izglītība ir labākais līdzeklis, lai risinātu problēmu gan attiecībā uz meitenēm, 
gan zēniem, novērstu šādu ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lai nākotnē pārrautu 
analfabētisma un nabadzības loku;

10. norāda uz faktu, ka Eiropas Savienībā tirgoti ražojumi var būt izgatavoti izmantojot bērnu 
darbu; aicina Komisiju ieviest mehānismu, kas bērnu darba upuriem dalībvalstu tiesās 
ļautu pieprasīt kompensāciju no Eiropas uzņēmumiem; aicina Komisiju panākt, lai stājas 
spēkā piegādes ķēdes atbilstības prasība, un jo īpaši izstrādāt mehānismus, lai galveno 
darbuzņēmēju varētu saukt pie atbildības Eiropā, ja piegādes ķēdē ir pārkāptas ANO 
konvencijas par bērnu darbu; šajā nolūkā aicina ES izmantot vispārējās preferenču 
sistēmas (GSP) procedūru kā vienu no veidiem, lai efektīvāk apkarotu bērnu darba 
izmantošanu, kas notiek daudzās pasaules vietās, īpaši vēršoties pret bīstamu darbu, ko 
spiesti darīt daudzi bērni;

11. aicina ES ciešā sadarbībā ar kompetentām valstu iestādēm un attiecīgām starptautiskām 
organizācijām uzņemties starptautisku iniciatīvu, lai novērstu bērnu piespiedu 
karaklausību, militāro apmācību un dalību militārās operācijās iekšējos vai starptautiskos 
konfliktos dažādos pasaules reģionos;

12. uzskata, ka bērnu tiesību jautājumu iekļaušanai ES politikas jomās ir milzu nozīme, lai 
veiksmīgi īstenotu šo Eiropas stratēģiju; aicina Komisiju iekļaut īpašus noteikumus par 
bērnu tiesību jautājumiem saistītu politikas jomu ietekmes novērtējumos; norāda, ka 
Eiropas Savienībai un dalībvalstīm, veidojot tiesību aktus un politikas jomas, jāņem vērā 
bērnu daudzveidība un dažādās vajadzības, kas saistītas ar bērna ģeogrāfisko dzīves vietu, 
vecumu, dzimumu, etnisko piederību, sociālo un tiesisko statusu, reliģiju, kultūru, valodu, 
invaliditāti vai ģimenes struktūru, un jānodrošina, ka visi bērni pilnībā un vienlīdzīgi var 
izmantot savas cilvēktiesības un pamatbrīvības; uzsver labvēlīgas rīcības nepieciešamību 
attiecībā uz visneaizsargātākajām bērnu grupām;

13. uzsver, cik svarīgi ir pašus bērnus aktīvi iesaistīt ikvienā darbībā, kas attiecas uz viņu 
tiesībām; uzskata, ka šādai dalībai jābūt pieejamai ikvienam bērnam neatkarīgi no viņa 
etniskās piederības, sociālā un tiesiskā stāvokļa vai invaliditātes; aicina dalībvalstis 
nodrošināt, ka visiem bērniem tiek sniegta viņu vecumam atbilstoša palīdzība vai arī 
palīdzība invaliditātes gadījumā, lai tie varētu izmantot savas tiesības piedalīties un brīvi 
izteikties; atzinīgi vērtē atsauci uz bērna „tiesībām uz izglītību un [..] tiesībām saglabāt 
attiecības ar abiem vecākiem”; tāpēc uzsver, cik svarīgi ir iesaistīt vecāku un ģimeņu 
apvienības Eiropas Bērnu tiesību foruma darbā;

14. atzīst, ka aktīva dalība ir cieši saistīta ar informāciju; atzinīgi vērtē saziņas un informācijas 
stratēģijas izveidi, lai informāciju par ES pasākumiem sniegtu visiem pieejamā, bērniem 
draudzīgā veidā;

15. atzīst — kaut arī mūsdienu tehnoloģiskā revolūcija informācijas un komunikāciju jomā 
sniedz unikālas iespējas, tā vienlaikus var radīt briesmas bērniem, apdraudot viņus 
dažādos veidos; tāpēc atbalsta tādu aizsardzības līdzekļu izstrādi, kas pasargātu bērnus, 
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kuri lieto jaunās tehnoloģijas un jo īpaši internetu, lai šādi novērstu visus ekspluatācijas 
veidus gan attiecībā uz bērnību (uzlūkojot bērnus kā uzvedības modeļu adresātus un 
galvenokārt kā patērētājus), gan attiecībā uz bērniem pašiem (kā seksuālus objektus vai 
vardarbības un pornogrāfijas upurus); 

16. uzsver, ka personām, kas profesionāli rūpējas par bērniem, ir jābūt nepārtrauktai augsta 
līmeņa apmācībai, labiem darba apstākļiem un atbilstošai algai, lai arī turpmāk 
nodrošinātu aprūpes nepārtrauktību un augstu līmeni;

17. pauž nožēlu, ka paziņojumā nav norādīti īpaši pasākumi attiecībā uz bērnu invalīdu 
stāvokli; uzsver nepieciešamību plaši iekļaut invaliditātes jautājumus Komisijas stratēģijā, 
lai nodrošinātu bērnu ar invaliditāti pilnīgu un vienlīdzīgu līdzdalību un iesaistīšanu visa 
veida darbībās, jo īpaši izglītībā un apmācībā, kultūras dzīvē, sportā un brīvā laika 
nodarbībās;

18. ievēro, ka sevišķs mērķa atbalsts jāsniedz tiem bērniem, kuru aprūpē ir vecāki vai brāļi un 
māsas ar īpašām vajadzībām;

19. uzsver jaunāko pētījumu rezultātus, ka vienam no katriem pieciem Eiropas Savienības 
bērniem draud nabadzība un ka bērni un jaunieši, it īpaši etnisko minoritāšu pārstāvji, ir 
īpaši neaizsargāti pret sociālo atstumtību; uzskata, ka šis risks ir vēl jo lielāks vairumā 
jauno dalībvalstu, kas pievienojās laikā no 2004. gada līdz 2007. gadam, jo īpaši attiecībā 
uz tiem bērniem un jauniešiem, kuri dzīvo sociālekonomiski nelabvēlīgos apgabalos; 
uzsver, cik svarīga ir personalizētu dienestu, piemēram, aprūpes un sociālo dienestu loma, 
novēršot sociālo atstumtību; atzinīgi vērtē paziņojumā solītos steidzamos pasākumus pret 
bērnu nabadzību, uzsverot, ka bērnu nabadzība ir pastāvīga problēma; uzskata, ka ES un 
dalībvalstu galvenā uzmanība jāvelta bērnu nabadzības un tās cēloņu novēršanai, jo īpaši 
pievēršoties bērniem, kurus audzina tikai viens no vecākiem un bērniem no imigrantu 
ģimenēm; pauž nožēlu, ka paziņojumā nav noteikti bērnu nabadzības novēršanas skaidri 
kvantitatīvi mērķi;

20. uzsver, ka dalībvalstīm jāpalielina pūliņi to bērnu aizsardzībā, kuri cieš no dažāda veida 
pamestības vai kuri ir īpaši neaizsargāti, tostarp nodrošinot pieejamus augsta līmeņa 
pakalpojumus; prasa izveidot atbilstošus novērošanas mehānismus, lai noskaidrotu un 
atbalstītu riskam pakļautus bērnus;

21. atgādina dalībvalstīm to pienākumu palīdzēt bērniem un aizsargāt viņus, pasargājot visus 
bērnus no nepilnīga uztura, slimību un sliktas izturēšanās draudiem, neatkarīgi no viņu vai 
viņu vecāku sociālā stāvokļa vai tiesiskā statusa;

22. pauž nožēlu, ka Komisija nav īpaši uzsvērusi imigrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu 
bērnu stāvokli, kā arī to bērnu stāvokli, kurus audzina tikai viens no vecākiem; uzskata, ka 
šīs grupas ir jāpiemin īpaši, jo tās ir vēl vairāk neaizsargātas pret nabadzību, sociālo 
atstumtību un dažādiem ekspluatācijas veidiem; šajā sakarā aicina Komisiju turpināt 
rīkoties, lai aizsargātu un aizstāvētu ģimenes ar maziem ienākumiem, jo to bērni nereti 
kļūst par bērnu tirdzniecības upuriem;

23. uzsver, ka ir īpaši svarīgi nodrošināt, ka tie bērni, kuri juridiskā izpratnē jau ir pietiekami 
pieauguši, lai strādātu, par līdzvērtīgu darbu saņemtu arī līdzvērtīgu samaksu;
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24. aicina plašāk vērtēt bērnu nabadzības daudzveidīgo dabu, balstoties ne tikai uz ienākumu 
analīzi, bet ņemot vērā bērnu labklājību kopumā;

25. vērš uzmanību uz ielas bērnu problēmu un aicina dalībvalstis un Komisiju rīkoties, 
piemēram, uzlabot novērošanu un aktivizēt atbildīgos izglītības un sociālos dienestus, lai 
bērnus bezpajumtniekus apgādātu ar pārtiku, pajumti, izglītību un medicīnisko aprūpi;

26. pauž atzinību Komisijas plānam ieviest visas Savienības mēroga palīdzības telefonlīniju 
bērniem un uzsver, ka šim pakalpojumam jābūt bezmaksas un par to jāizplata iespējami 
daudz informācijas, lai nodrošinātu, ka bērni par to zina, jo īpaši tie, kuri pakļauti lielākam 
riskam;

27. norāda uz faktu, ka visiem bērniem jānodrošina individuāla pieeja sociālam 
nodrošinājumam un veselības aizsardzībai, jo īpaši tiem, kuri pakļauti lielākam riskam, un 
ka šādām sistēmām jābūt viegli un brīvi pieejamām;

28. izsaka priekšlikumu izveidot Eiropas Savienībā koncepciju par „apdraudētiem bērniem”, 
lai apzinātu visus bērnus, kuri ir tāda sociālā stāvokļa upuri, kas apdraud viņu 
psiholoģisko un fizisko labklājību un drošību vai arī rada briesmas, ka viņi varētu kļūt vai 
nu par noziegumu upuriem, vai arī vainīgajiem;

29. aicina Komisiju un dalībvalstis izvērst pasākumus (piemēram, reklāmas kampaņas un 
labas prakses apmaiņu), lai samazinātu „apdraudēto bērnu” daudzumu, tostarp īstenojot 
pasākumus jauniešu likumpārkāpumu novēršanai;

30. iesaka ES un atbildīgām iestādēm attiecīgās valstīs sadarboties ciešāk, lai cīnītos pret 
bērnu seksuālo izmantošanu, un veikt stingrākus pasākumus pret Eiropas pilsoņiem, kuri 
iesaistās sekstūrismā ar bērnu upuriem;

31. uzskata, ka bērnu tiesības pilnā apjomā jāņem vērā, saskaņojot darba un ģimenes dzīvi un 
apspriežot darba laika jautājumus;

32. atzīmē, ka kolektīva bērnu aprūpe jau no agrīna vecuma (bērnudārzi, skolas) ir viens no 
labākajiem veidiem, kā atrisināt darba un ģimenes dzīves saskaņošanas problēmu, un ir arī 
veids, kā jau agrīnā bērnu attīstības pakāpē nodrošināt, lai viņi gūst labumu no 
vienlīdzīgām iespējām un socializējas;

33. uzsver nepieciešamību risināt bērnu tirdzniecības problēmu, kas ir gan Eiropas iekšēja, 
gan plašāka starptautiska problēma;

34. stingri nosoda visa veida bērnu pornogrāfiju; mudina dalībvalstis, Komisiju un Padomi 
sākt kampaņu, lai Eiropā iznīdētu bērnu pornogrāfiju; šajā kampaņā izšķirošai lomai jābūt 
sadarbībai starp valstu policijas iestādēm un tai jānotiek ar Eiropas policijas iestādes
Eiropola atbalstu; šai kontekstā Eiropolam jādod tiesības veikt izmeklēšanu ne tikai pret 
organizēto noziedzību, bet arī pret indivīdiem, kuri iesaistīti šāda veida pārrobežu 
kriminālās darbībās, jo īpaši ar interneta starpniecību;

35. stingri nosoda visa veida bērnu darbu, verdzību un piespiedu darbu, un citus darba veidus, 
kas nelabvēlīgi ietekmē bērnu veselību un drošību; aicina Komisiju un Padomi ciešāk 
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saistīt Eiropas Savienības tirdzniecību ar trešām valstīm un attīstības palīdzību tām ar to, 
kā šīs valstis ievēro Starptautiskās Darba organizācijas Konvenciju par bērnu darba 
aizliegšanu un tūlītēju rīcību tā izskaušanai;

36. stingri nosoda visus bērnu prostitūcijas un sekstūrisma veidus; aicina dalībvalstis, 
Komisiju un Padomi nodrošināt, lai vainīgos sauktu pie atbildības gan ES, gan ārpus tās; 
aicina arī sadarbībā ar tūrisma nozari veikt un sekmēt pasākumus, lai efektīvi apkarotu 
bērnu prostitūciju un sekstūrismu, piemēram, izstrādājot uzvedības kodeksus, brīvprātīgus 
pasākumus un ieviešot papildu nosacījumus kontraktos, ko tūrisma uzņēmumi slēdz ar 
viesnīcām;

37. uzsver, ka svarīgāk ir piešķirt galveno lomu bērnu tiesībām tādā veidā, kā paredzēts 
Apvienoto Nāciju Konvencijā par bērna tiesībām, nevis sabiedrības interesēm par 
cilvēkresursu optimizāciju; tiesībām uz individuālu brīvu attīstību jābūt absolūtai 
prioritātei pār sabiedriski selektīvu vai vadītu bērnu attīstības veicināšanu, piemēram, 
koncentrējot uzmanību uz iespējam nākotnes darba tirgū;

38. uzsver bērna vajadzību diferencēta novērtējuma un to iekļaušanas nozīmi; šādas 
diferenciācijas pakāpes labs piemērs ir UNICEF INNOCENTI pētījumu centra ziņojums 
Report Card 7, kurā minēti seši bērnu labklājības aspekti, to skaitā materiālā labklājība, 
veselība un drošība, izglītības labklājība, attiecības ģimenē un ar audzinātāju, uzvedība un 
riski un subjektīvā labklājība;

39. pauž nožēlu, ka kaut arī daudziem bērniem gan ES, gan ārpus tās ģimenes sarežģīto 
materiālo apstākļu dēļ ir jāstrādā, maz uzmanības pievērsts, lai īstenotu tiesību aktus 
attiecībā uz bērnu darbu; uzskata, ka lielāka uzmanība jāpievērš to īstenošanai, jo īpaši kā 
daļai no pirmsiestājas procesa;

40. uzsver, cik svarīgi jaunajā Eiropas stratēģijā panākt labāku darbu un koordināciju starp 
visām iesaistītajām pusēm, tostarp pilsonisko sabiedrību un jo īpaši bērniem, lai panāktu 
labāku finanšu palīdzību, galvenokārt pievēršot uzmanību pasākumiem, kas tieši uzlabo 
bērnu labklājību, piemēram, kvalitatīvai bērnu aprūpei un jaunrades nodarbībām; aktīvai 
bērnu dalībai attiecībā uz lēmumiem, kas tos skar, ir pakāpeniski jāattīstās atbilstoši bērna 
vecumam (kā norādīts ANO Konvencijas par bērna tiesībām 12. pantā);

41. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai ļautu bērniem izbaudīt bērnības gadus un piedalīties 
bērnu pasākumos, neciešot no sociālās diskriminācijas vai atstumtības;

42. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai bērnus skolā pasargātu no piekaušanas, rasisma un 
seksuālās uzmākšanās;

43. uzskata, ka jārada priekšnoteikumi, lai bāreņiem, kas zaudējuši vienu vai abus vecākus, 
ļautu neciest no diskriminācijas un viegli iekļauties sabiedrībā, lai sniegtu viņiem 
atbilstošu izglītību un veselības aprūpi un dotu viņiem vienlīdzīgas iespējas dažādās 
jomās, nepieļaujot nekādu sociālo atstumtību;

44. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai aizsargātu bērnus, kuru vecāki cieš no AIDS, jo 
dažās jomās tas var novest pie viņu atstumtības un pie sociālās izolācijas;
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45. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai aizliegtu miesas sodus kā disciplināru pasākumu pret 
bāreņiem, kas dzīvo aprūpes iestādēs;

46. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai aizliegtu meiteņu ģenitāliju kropļošanu, apturētu 
piespiedu laulības un veikt pasākumus attiecībā uz goda slepkavībām.
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