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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale solicită Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
raportul ei:

A. întrucât articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că 
„orice copil are dreptul de a întreţine cu regularitate relaţii personale şi contacte directe cu 
ambii părinţi, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare interesului său”,

1. salută propunerea prezentată de Comisie privind instituirea unei strategii europene de 
promovare şi protejare efectivă a drepturilor copiilor; salută afirmaţia din comunicarea 
Comisiei potrivit căreia problemele legate de drepturilor copiilor reprezintă o prioritate 
pentru Uniunea Europeană; regretă că în comunicarea respectivă nu sunt stabilite
standarde minime, domenii de acţiune clar definite, obiective sau termene limită precise 
pentru a căror respectare Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze;

2. subliniază faptul că politicile de promovare a drepturilor copiilor constituie temelia 
societăţii de mâine, respectarea acestor drepturi oferind cel mai bun mijloc de încurajare,
în rândurile adulţilor de mâine, a unei culturi a respectului faţă de drepturile individuale şi 
colective

3. subliniază că valorile Uniunii Europene se bazează pe respectul pentru individ şi pe 
egalitatea şanselor iar rolul societăţii este de a-i asista pe membrii săi să-şi dezvolte pe 
deplin propriul potenţial, în special prin educaţie;

4. regretă absenţa unui program de finanţare, deoarece, pentru a concretizarea drepturilor 
omului referitoare la copii, propunerea trebuie să prevadă un angajament financiar, care să 
le permită copiilor să-şi afirme aceste drepturi;

5. salută propunerea de înfiinţare a unor noi structuri, precum Unitatea drepturilor copilului 
în cadrul Comisiei, a funcţiei de coordonator pentru drepturile copilului, a grupului 
interdepartamental pentru drepturile copilului tot în cadrul Comisiei, a Forumului 
european pentru drepturile copilului şi a unei platforme online de discuţii şi lucru, 
structuri menite să dezvolte cooperarea la nivel european, în vederea stabilirii unei 
abordări globale şi coerente a acestor probleme;

6. accentuează importanţa aplicării integrale, de către statele membre şi ţările candidate, a 
actualelor angajamente internaţionale, în special a celor cuprinse în Convenţia ONU 
privind drepturile copilului, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, 
ce cuprinde dispoziţii destinate copiilor cu handicap, şi în convenţiile OIM privind munca 
copiilor;

7. constată că accesul la o educaţie de calitate, la formare profesională, la cunoştinţele cele 
mai recente şi la noile tehnologii este un drept social fundamental; face apel către toate 
statele membre şi ţările candidate să garanteze acest drept fiecărui copil, indiferent de 
originea socială şi etnică, de situaţia materială a familiei sale, de localizarea geografică, 
structura familiei sau statutul legal al copilului sau al părinţilor săi;
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8. dezaprobă toate ideologiile şi teoriile bazate pe credinţa că delincvenţa sau orice formă de 
deviere socială este predeterminată de factori genetici sau sociali; denunţă drept o 
încălcare a drepturilor copiilor orice politici destinate identificării timpurii a copiilor 
susceptibili de a deveni delincvenţi sau de a prezenta riscul unui comportament deviant 
din punct de vedere social;

9. accentuează necesitatea de a garanta că toate politicile, atât interne, cât şi externe, atât la 
nivelul statelor membre, cât şi la nivelul UE, urmăresc eliminarea muncii copiilor sub
toate formele sale; consideră că şcolarizarea cu program complet este cea mai bună 
modalitate de combatere a acestui fenomen, atât în cazul fetelor, cât şi în cel al băieţilor, 
atât în ceea ce priveşte prevenirea acestor abuzuri, cât şi în ceea ce priveşte ieşirea în 
viitor din cercul vicios al analfabetismului şi sărăciei;

10. subliniază faptul că produsele vândute în Uniunea Europeană pot fi fabricate cu munca
copiilor; solicită Comisiei să elaboreze un mecanism prin care victimele fenomenului 
muncii copiilor să poată cere despăgubiri societăţilor europene în instanţele statelor 
membre; solicită Comisiei să asigure conformitatea reţelei de aprovizionare şi, în special, 
să propună mecanisme care să permită urmărirea în justiţia europeană a furnizorului
principal în cazul încălcării, în oricare dintre etapele lanţului de aprovizionare, a 
convenţiilor ONU privind munca copiilor; în acest context, invită UE să pună în aplicare, 
printre altele, sistemul de preferinţe generale (SPG) pentru a combate cu eficacitate munca 
copiilor, care poate fi întâlnită în diferite regiuni ale lumii, adoptând măsuri destinate 
sarcinilor periculoase, pe care numeroşi copii sunt obligaţi să le îndeplinească;

11. invită UE să ia iniţiativa la nivel internaţional, în strânsă cooperare cu autorităţile 
naţionale competente şi organizaţiile internaţionale, de a eradica fenomenul recrutării, 
pregătirii militare şi implicării copiilor în operaţiuni militare în cursul unor conflicte 
interne sau internaţionale în diverse regiuni ale lumii;

12. consideră că integrarea drepturilor copiilor în politicile UE are o importanţă supremă 
pentru succesul acestei strategii europene; solicită Comisiei să includă în evaluările sale 
de impact asupra politicilor legate de acest subiect, dispoziţii specifice cu privire la 
drepturile copiilor; subliniază că Uniunea Europeană şi statele membre, atunci când îşi 
elaborează legislaţia şi politicile din diverse domenii, ar trebui să ia în considerare 
diversitatea copiilor şi a nevoile acestora, în funcţie de localizarea geografică, vârstă, sex, 
apartenenţă etnică, statutul social şi legal, religie, cultură, limbă, handicap sau structură 
familială şi să le garanteze copiilor respectarea deplină şi în mod egal a drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale; subliniază necesitatea unei acţiuni pozitive în favoarea celor 
mai vulnerabile grupuri de copii;

13   subliniază importanţa implicării active a copiilor înşişi în fiecare procedură în care 
drepturile lor sunt puse în joc; consideră că participarea ar trebui să fie deschisă fiecărui 
copil, indiferent de apartenenţa etnică, statut legal şi social sau de un eventual handicap; 
invită statele membre să se asigure că toţi copiii beneficiază de asistenţă adecvată vârstei 
şi în caz de handicap şi se bucură de dreptul lor la participare şi liberă exprimare; salută
menţionarea „dreptului la educaţie” şi a „dreptului la menţinerea relaţiilor cu ambii 
părinţi”; subliniază, în consecinţă, necesitatea participării asociaţiilor de părinţi şi a celor 
familiale la Forumul social european pentru drepturile copilului;
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14. recunoaşte că participarea activă şi informarea sunt strâns legate; salută elaborarea unei 
strategii de comunicare şi informare, prin intermediul căreia măsurile luate de UE sunt 
aduse la cunoştinţa publicului prin strategii de comunicare conviviale destinate copiilor şi 
accesibile publicului larg;

15. recunoaşte că, deşi actuala revoluţie tehnologică în domeniul tehnologiilor de informare şi 
comunicare oferă avantaje unice, aceasta poate constitui totodată un pericol pentru copii, 
din mai multe puncte de vedere; în consecinţă, sprijină crearea unui „scut de protecţie” 
destinat copiilor care utilizează în special Internetul, precum şi alte noi tehnologii, în 
vederea eliminării oricăror forme de exploatare a copiilor (atât în calitatea lor de indivizi 
receptivi la modele culturale, cât şi în cea de consumatori), dar chiar şi în scopul 
excluderii copiilor înşişi, (în calitate de posibile obiecte sexuale sau de victime ale 
violenţei şi pornografiei) ; 

16. accentuează faptul că persoanele care se ocupă cu titlu profesional de îngrijirea copiilor 
necesită o formare continuă de calitate, condiţii bune de lucru şi un salariu corespunzător, 
pentru a încuraja continuitatea şi calitatea activităţii lor;

17. regretă că comunicarea nu indică măsuri specifice pentru situaţia copiilor cu handicap; 
subliniază nevoia abordării integratoare a handicapului în cadrul strategiei Comisiei, 
pentru a asigura participarea deplină şi egală şi includerea copiilor cu handicap în toate 
domeniile de activitate, în special în educaţie şi formare, viaţă culturală, sport şi activităţi 
de agrement;

18. observă că acei copii care îşi îngrijesc părinţii sau fraţii cu necesităţi specifice ar trebui să 
aibă dreptul la un sprijin direcţionat specific;

19. accentuează că, conform studiilor recente, unul din cinci copii din Uniunea Europeană 
este expus pericolului sărăciei şi că tinerii şi copii sunt în mod deosebit vulnerabili la 
excluderea socială; consideră că acest risc este şi mai ridicat în majoritatea noilor state 
membre care au aderat în 2004 şi 2007, în special în ceea ce priveşte copiii şi tinerii care 
trăiesc în zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic; salută măsurile urgente 
propuse în comunicarea împotriva sărăciei în rândul copiilor, subliniind faptul că sărăcia 
în rândul copiilor este o problemă persistentă; consideră că atenţia prioritară la nivelul UE 
şi al statelor membre ar trebui acordată prevenirii şi eliminării sărăciei în rândul copiilor; 
regretă că comunicarea nu stabileşte scopuri clare cantitative pentru eradicarea sărăciei în 
rândul copiilor;

20. subliniază faptul că statele membre trebuie să-şi sporească eforturile pentru a proteja 
copiii care suferă privaţiuni multiple sau care sunt în mod special vulnerabili, inclusiv, 
printre alte măsuri, prin furnizarea de servicii de înaltă calitate necostisitoare şi 
accesibile; cere instituirea unor mecanisme de monitorizare corespunzătoare pentru a-i 
identifica şi sprijini pe copiii expuşi riscurilor;

21. reaminteşte statelor membre de datoria acestora de a-i ajuta şi proteja pe toţi copiii 
împotriva riscului malnutriţiei, bolii sau proastelor tratamente, indiferent de situaţia 
socială sau statutul legal al lor sau al părinţilor;
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22. regretă că Comunicarea nu subliniază în special situaţia copiilor imigranţi, a celor 
solicitanţi de azil şi a celor refugiaţi , precum şi a copiilor cu un singur părinte ; consideră 
că ar trebui menţionate concret aceste grupuri care sunt încă şi mai vulnerabile la sărăcie, 
excludere socială şi diverse forme de exploatare;

23. subliniază faptul că este esenţial să se asigure remunerarea în baza principiului 
remunerării egale pentru aceeaşi muncă prestată a acelor copii suficient de maturi pentru 
a fi angajaţi;

24. solicită abordarea într-un mod mai cuprinzător a evaluării naturii multidimensionale a 
sărăciei copiilor, care să ia în considerare bunăstarea acestora şi să nu se reducă la nivelul 
unei simple analize în funcţie de criteriul veniturilor;

25. atrage atenţia asupra problemei copiilor străzii şi solicită statelor membre şi Comisiei să 
ia măsuri, cum ar fi supravegherea şi mobilizarea mai bună a serviciilor responsabile;

invită Comisia să ia măsuri astfel încât copiii fără domiciliu să poată beneficia de 
mâncare, adăpost, educaţie şi îngrijire medicală;

26. salută planul Comisiei de a introduce o linie de asistenţă telefonică pentru copii la nivelul 
întregii Uniuni şi subliniază necesitatea ca acest serviciu să fie gratuit şi să facă obiectul 
unei largi publicităţi, pentru a asigura informarea tuturor copiilor cu privire la existenţa 
sa, în special a celor expuşi la cele mai mari riscuri;

27. subliniază faptul că accesul individual la securitate socială şi îngrijirea sănătăţii trebuie 
garantat pentru toţi copiii, în special cei expuşi la risc, iar aceste sisteme trebuie să ofere 
acces deschis cu bariere scăzute;

28. propune ca Uniunea Europeană să stabilească conceptul de „copii aflaţi în pericol” care 
să-i desemneze pe toţi copiii care sunt victime ale unei situaţii sociale care pune în pericol 
bunăstarea psihologică şi fizică a acestora sau îi expune riscului de a se implica în
infracţiuni, fie ca victime, fie ca făptuitori;

29. invită Comisia şi statele membre să lanseze iniţiative (cum ar fi campanii de publicitate şi 
schimburi de bune practici) pentru a reduce incidenţa „copiilor aflaţi în pericol”, inclusiv 
măsuri pentru a preveni delincvenţa juvenilă;

30. propune o cooperare mai strânsă între UE şi autorităţile corespunzătoare din ţările 
relevante pentru combaterea exploatării sexuale a copiilor şi pentru luarea unor măsuri 
mai stricte împotriva cetăţenilor europeni care practică turismul sexual cu victime copii;

31. consideră că soluţiile de conciliere a vieţii profesionale şi familiale cu problemele legate 
de timpul de lucru trebuie să ia pe deplin în consideraţie drepturile copiilor; 

32. constată că oferirea de îngrijire timpurie pentru copii în instituţii colective (creşe, şcoli) 
este una din cele mai bune modalităţi de soluţionare a problemei echilibrului dintre viaţa 
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profesională şi cea familială şi, de asemenea, este un mijloc prin care să se asigure, într-o 
etapă timpurie a dezvoltării copiilor, că aceştia beneficiază de şanse egale şi că sunt 
socializaţi.

33. subliniază necesitatea abordării problemei traficului cu copii, care este o problemă internă 
europeană, precum şi o problemă internaţională mai vastă;

34. condamnă ferm toate formele de pornografie infantilă; îndeamnă statele membre, Comisia 
şi Consiliul să lanseze o campanie pentru eliminarea din Europa a pornografiei infantile; 
cooperarea dintre autorităţile poliţieneşti naţionale, sprijinite de către autoritatea 
poliţienească europeană EUROPOL, ar trebui să joacă un rol conducător în această 
campanie; în acest context, EUROPOL ar trebui autorizat să-şi extindă activităţile la 
investigarea, în plus faţă de crima organizată, a persoanelor care operează transfrontalier 
în acest domeniu de activitate infracţională, în special prin internet;

35. condamnă ferm toate formele de muncă a copiilor, sclavia şi munca în regim de servitute, 
precum şi alte forme de muncă ce afectează negativ sănătatea şi securitatea copiilor; 
invită Comisia şi Consiliul să condiţioneze mai strâns comerţul Uniunii Europene şi 
asistenţa pentru dezvoltare destinată ţărilor terţe de punerea în aplicare de către aceste ţări 
a Convenţiei OIM privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi 
acţiunea imediată în vederea eliminării lor;

36. condamnă ferm toate formele de prostituţie infantilă şi turism sexual; invită statele 
membre, Comisia şi Consiliul să asigure urmărirea vinovaţilor, indiferent dacă în 
interiorul sau exteriorul UE; de asemenea, solicită luarea şi promovarea unor măsuri, în 
cooperare cu sectorul turismului, pentru a asista în mod efectiv la combaterea prostituţiei 
infantile şi a turismului sexual, precum elaborarea unor coduri de conduită, angajamente 
voluntare şi inserarea unor clauze suplimentare în contractele încheiate de operatorii 
turistici cu hotelurile;

37. subliniază importanţa acordării de prioritate drepturilor copiilor înscrise în Convenţia 
Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului faţă de interesele societăţii în ceea ce 
priveşte optimizarea resurselor umane; dreptul la dezvoltare liberă al indivizilor trebuie să 
aibă prioritate absolută în faţa promovării selective sau ghidate a copiilor de către 
societate, de exemplu, prin axarea pe şansele viitoare pe piaţa forţei de muncă.

38. accentuează imperativul unei examinări şi includeri diferenţiate a necesităţilor copiilor, 
un bun exemplu de asemenea grilă diferenţiată fiind Report Card 7 al Centrului de 
cercetare INNOCENTI al UNICEF, cu şase dimensiuni ale bunăstării copilului, incluzând 
bunăstarea materială, sănătatea şi securitatea, bunăstarea educaţională, relaţiile cu familia 
şi cu cei de vârsta lui, comportamente şi riscuri, precum şi bunăstarea subiectivă.

39. regretă faptul că, în ciuda unui număr mare de copii obligaţi să lucreze în interiorul şi în 
afara UE datorită situaţiei economice dificile a familiilor acestora, a fost acordată foarte 
puţină atenţie punerii în aplicare a legislaţiei privind munca copiilor; consideră că ar 
trebui accentuată mai mult punerea sa în aplicare, în special ca parte a procesului de 
aderare.
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40. subliniază importanţa, în noua strategie europeană, a prevederii unei activităţi şi 
coordonări mai bune a tuturor actorilor implicaţi, inclusiv societatea civilă, în special 
copiii, cu o asistenţă financiară mai bună, axată pe măsuri directe pentru bunăstarea 
copiilor, de exemplu pentru îngrijirea de calitate a copiilor, infrastructuri şi activităţi 
creative; participarea activă a copiilor în luarea deciziilor referitoare la aceştia ar trebui să 
evolueze permanent, în funcţie de vârsta copilului (astfel cum se afirmă în articolul 12 din 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului).

41. invită Comisia să ia măsuri pentru a permite copiilor să beneficieze de anii copilăriei şi să 
ia parte la activităţile tipice copiilor, fără a suferi datorită discriminării sociale sau 
excluderii;

42. invită Comisia să ia măsuri pentru protejarea la şcoală a copiilor împotriva bătăilor, 
rasismului şi hărţuirii sexuale;

43. consideră că ar trebui create condiţiile prealabile care să permită copiilor orfani care şi-au 
pierdut unul sau ambii părinţi să se integreze bine în ansamblul societăţii fără să sufere 
datorită discriminării, pentru a li se oferi educaţie şi îngrijire medicală corespunzătoare şi 
pentru a li se acorda şanse egale în diverse activităţi fără excludere socială;

44. invită Comisia să ia măsuri pentru protejarea copiilor ai căror părinţi suferă de SIDA, o 
situaţie ce poate conduce la excluderea acestora de la anumite activităţi şi la izolare 
socială;

45. invită Comisia să ia măsuri pentru interzicerea pedepselor corporale ca măsură 
disciplinară pentru copiii orfani care trăiesc în instituţii;

46. invită Comisia să ia măsuri pentru interzicerea mutilării genitale a fetelor, pentru oprirea 
căsătoriilor forţate şi să ia măsuri cu privire la crimele de onoare;
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