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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže článok 24 Charty základných práv Európskej únie stanovuje, že „každé dieťa má 
právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvomi svojimi 
rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom“, 

1. víta návrh Komisie vytvoriť európsku stratégiu účinnej podpory a ochrany  práv detí; víta 
potvrdenie toho, že otázky detských práv patria k prioritám Európskej únie, nachádzajúce 
sa v oznámení Komisie; ľutuje, že oznámenie neuvádza minimálne normy, jasne 
definované oblasti politiky, jasné ciele alebo lehoty, ku ktorým by sa Európska únia mala 
zaviazať;

2. zdôrazňuje, že politiky, ktoré podporujú práva detí, tvoria základ budúcej spoločnosti; 
podpora práv detí je najlepším prostriedkom zvýšenia kultúry dodržiavania individuálnych 
a kolektívnych práv medzi budúcimi dospelými;

3. poznamenáva, že hodnoty Európskej únie vychádzajú z rešpektovania jednotlivcov a 
rovných príležitostí a že úlohou spoločnosti je pomoc jej členom rozvíjať naplno ich 
potenciál, najmä prostredníctvom vzdelávania;

4. ľutuje, že chýba program financovania, pretože ak majú deti podniknúť kroky na 
zabezpečenie svojich ľudských práv, musí návrh obsahovať finančné záväzky;

5. víta navrhované vytvorenie nových štruktúr, ako je oddelenie pre detské práva v rámci 
Komisie, koordinátor pre práva dieťaťa, skupina v rámci útvarov Komisie, Európske 
fórum pre práva dieťaťa a diskusná a pracovná platforma na internete, v záujme posilnenia 
spolupráce na európskej úrovni, ktoré povedie ku komplexnému a konzistentnému 
prístupu;

6. zdôrazňuje význam úplnej implementácie existujúcich medzinárodných záväzkov 
členských štátov a kandidátskych krajín, najmä záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN 
o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach zdravotne postihnutých osôb, ktoré 
obsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa zdravotne postihnutých detí, a dohovorov 
Medzinárodnej organizácie práce o detskej práci;

7. konštatuje, že právo na kvalitné vzdelanie, odbornú prípravu, súčasné poznatky a prístup k 
novým technológiám je základným sociálnym právom; vyzýva všetky členské štáty a 
kandidátske krajiny, aby toto právo zaručili všetkým deťom bez ohľadu na ich sociálny, 
ekonomický a etnický pôvod, zemepisnú oblasť, vek, pohlavie, vierovyznanie, kultúru, 
jazyk, fyzický stav, štruktúru ich rodín alebo právne postavenie dieťaťa alebo jeho 
rodičov;

8. odsudzuje všetky ideológie a teórie vychádzajúce z presvedčenia, že trestnú činnosť alebo 
akúkoľvek inú formu sociálnej deviácie predurčujú genetické alebo sociálne činitele; 
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odsudzuje všetky politiky zamerané na včasnú identifikáciu detí, o ktorých existujú na 
základe týchto činiteľov domnienky, že by sa mohli stať páchateľmi trestnej činnosti alebo 
sociálnymi deviantmi, ako porušovanie práv detí;

9. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby všetky politiky, vnútorné i vonkajšie, na úrovni 
členských štátov i na úrovni EÚ, brali na zreteľ odstránenie detskej práce vo všetkých jej 
formách; je presvedčený, že riadna školská dochádzka je najlepším prostriedkom riešenia 
tohto problému, pokiaľ ide o dievčatá i o chlapcov, rovnako pri predchádzaní porušovania 
tejto zásady i v úsilí prerušiť cyklus negramotnosti a chudoby v budúcnosti;

10. poukazuje na skutočnosť, že výrobky predávané v Európskej únii môžu byť produktom 
detskej práce; vyzýva Komisiu, aby implementovala mechanizmus, na základe ktorého 
budú môcť obete detskej práce usilovať o nápravné opatrenia voči európskym 
spoločnostiam na vnútroštátnych súdoch členských štátov; vyzýva Komisiu, aby 
presadzovala súlad dodávateľských reťazcov s týmito požiadavkami a najmä aby 
predložila mechanizmus, podľa ktorého by sa hlavný kontrahent zodpovedal za prípady 
porušovania dohovorov OSN o detskej práci v dodávateľskom reťazci v Európe; z týchto 
dôvodov vyzýva EÚ, aby využila postup v rámci všeobecného systému preferencií ako 
jeden zo spôsobov účinnejšieho boja s vykorisťovaním detskej práce, ku ktorej dochádza 
v rôznych oblastiach sveta a zaviedla osobitné opatrenia v prípadoch nebezpečnej práce, 
ktorú je nútený vykonávať veľký počet detí;

11. vyzýva EÚ, aby sa v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a 
medzinárodnými organizáciami ujala medzinárodnej iniciatívy s cieľom odstrániť jav 
odvodov detí do armády, ich vojenského výcviku a účasti vo vojenských operáciách v 
priebehu vnútorných a medzinárodných konfliktov v rôznych oblastiach života;

12. je presvedčený, že zakotvenie oblasti detských práv v politikách EÚ má zásadný význam 
pre úspech európskej stratégie; vyzýva Komisiu, aby do posudzovania vplyvov 
jednotlivých politických otázok začleňovala osobitné ustanovenia týkajúce sa práv detí; 
poukazuje na to, že Európska únia a členské štáty by mali pri vypracúvaní právnych 
predpisov a politík prihliadať na rôznorodosť detí a ich rozličné potreby v závislosti od 
zemepisnej oblasti, veku, pohlavia, etnického pôvodu, sociálneho a právneho postavenia, 
vierovyznania, kultúry, jazyka, telesného postihnutia alebo štruktúry ich rodín a 
zabezpečiť, aby všetky deti mohli plne realizovať svoje ľudské práva a základné slobody 
na rovnakom základe; zdôrazňuje potrebu pozitívnych opatrení v prospech 
najzraniteľnejších skupín detí;

13. zdôrazňuje potrebu aktívneho zapojenia detí samotných do všetkých procesov, v ktorých 
sa rozhoduje o ich právach; domnieva sa, že účasť by mala byť otvorená pre všetky deti 
bez ohľadu na ich etnický pôvod, sociálne a právne postavenie alebo postihnutie; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili, aby sa všetkým deťom poskytovala pomoc primeraná ich 
veku a postihnutiu, aby boli schopné využiť svoje právo na účasť a slobodu vyjadrovania; 
víta odkaz na „právo (dieťaťa) na vzdelanie a [...] udržiavanie vzťahov s obidvomi svojimi 
rodičmi“; zdôrazňuje preto potrebu zapojenia rodičov a združení rodín do Európskeho 
fóra pre práva dieťaťa;

14. uznáva, že aktívna účasť je úzko spätá s informáciami; víta vytvorenie komunikačnej a 
informačnej stratégie, vďaka ktorej sa budú opatrenia EÚ uverejňovať formou 
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zrozumiteľnou pre deti a budú všetkým dostupné;

15. uvedomuje si, že i keď súčasná technologická revolúcia v oblasti informácií a 
komunikácie ponúka jedinečné výhody, môže zároveň predstavovať nebezpečenstvo pre 
deti, ktoré ich ohrozuje na mnohých úrovniach; preto podporuje vytvorenie ochranného 
štítu pre deti, ktoré využívajú predovšetkým internet a tiež iné nové technológie, ktorý by 
vylúčil všetky formy vykorisťovania detstva (deti sa považujú za vnímavé voči kultúrnym 
modelom a považujú sa hlavne za spotrebiteľov) a detí samotných (ako sexuálnych 
objektov alebo obetí násilia a pornografie); 

16. zdôrazňuje, že osoby, ktoré sa profesionálne starajú o deti, potrebujú neustále 
vysokokvalitné vzdelávanie, dobré pracovné podmienky a primeranú mzdu, aby sa tým 
podporila kontinuita starostlivosti a vysoká úroveň;

17. vyjadruje ľútosť, že oznámenie neuvádza konkrétne opatrenia týkajúce sa detí so 
zdravotným postihnutím; zdôrazňuje potrebu zakotviť zdravotné postihnutie do stratégie 
Komisie s cieľom zabezpečiť začlenenie postihnutých detí a ich úplnú a rovnú účasť vo 
všetkých oblastiach činnosti, najmä vo vzdelávaní a odbornej príprave, kultúrnom živote, 
športe a rekreačných činnostiach; 

18. podotýka, že deti, ktoré sa starajú o rodičov alebo súrodencov s osobitnými potrebami, by 
mali mať nárok na zvláštnu cielenú podporu;

19. zdôrazňuje, že podľa nedávnych štúdií hrozí jednému z piatich detí v Európskej únii 
chudoba a že deti a mladí ľudia, najmä príslušníci etnických menšín, sú zvlášť zraniteľní 
voči sociálnemu vylúčeniu; domnieva sa, že toto riziko je ešte významnejšie vo väčšine 
nových členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007, najmä so zreteľom na deti 
a mladých ľudí žijúcich v sociálno-ekonomicky znevýhodnených oblastiach; zdôrazňuje 
dôležitosť úlohy, ktorú zohrávajú v boji proti sociálnemu vylúčeniu individualizované 
služby, napríklad starostlivosť a sociálne služby;  víta naliehavé opatrenia proti detskej 
chudobe navrhnuté v oznámení a zdôrazňuje skutočnosť, že detská chudoba je 
pretrvávajúcim problémom; je presvedčený, že by sa na úrovni EÚ a členských štátov 
mala venovať prioritná pozornosť predchádzaniu chudobe detí a jej odstráneniu, s 
osobitným zreteľom na rodiny s jedným rodičom a rodiny prisťahovalcov;  ľutuje, že 
oznámenie neurčuje jasné kvantitatívne ciele odstránenia chudoby detí;

20. zdôrazňuje, že členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie v ochrane detí, ktoré trpia 
mnohonásobnou depriváciou alebo ktoré sú zvlášť zraniteľné, okrem iného tým, že budú 
poskytovať dostupné vysokokvalitné služby; požaduje vytvorenie vhodných 
monitorovacích mechanizmov na identifikáciu ohrozených detí a ich podporu;

21. pripomína členským štátom ich povinnosť pomáhať deťom a ochraňovať ich tým, že budú 
chrániť všetky deti pred rizikom podvýživy, choroby alebo zlého zaobchádzania bez 
ohľadu na sociálnu situáciu alebo právne postavenie ich samotných alebo ich rodičov;

22. ľutuje, že oznámenie nepoukazuje konkrétne na situáciu detí prisťahovalcov, žiadateľov o 
azyl a utečencov a detí z rodín s jedným rodičom; je presvedčený, že o týchto skupinách, 
ktoré sú ešte zraniteľnejšie voči chudobe, sociálnemu vylúčeniu a rôznym formám 
vykorisťovania, by sa bolo potrebné zmieniť osobitne; preto vyzýva Komisiu, aby 
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podnikla ďalšie kroky na ochranu rodín s nízkymi príjmami, ktorých deti sa často stávajú 
obeťami priekupníkov;

23. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby tieto deti, ktoré sú z právneho hľadiska dosť 
staré na to, aby mohli mať zamestnanie, boli odmeňované na základe zásady rovnakej 
práce za rovnakú odmenu;

24. vyzýva ku komplexnejšiemu prístupu pri meraní viacrozmernej povahy detskej chudoby 
so zreteľom na blaho detí a nie len na analýzu založenú na zisku;

25. upriamuje pozornosť na otázku detí žijúcich na ulici a vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby prijali opatrenia, akými sú zlepšenie monitorovania a mobilizácia príslušných 
orgánov, s cieľom poskytnúť im potravu, prístrešok, vzdelanie a lekársku starostlivosť;

26. vrelo víta plán Komisie zaviesť v celej Únii telefónne číslo pomoci deťom a poukazuje na 
potrebu bezplatnosti tejto služby a jej širokej popularizácie, aby sa zabezpečilo, že ju budú 
poznať všetky deti, a zvlášť tie, ktoré sú ohrozené viac; 

27. poukazuje na skutočnosť, že všetky deti, zvlášť ohrozené deti, musia mať zaručený 
individuálny prístup k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti a že všetky 
takéto systémy musia poskytovať otvorený prístup s nízkou úrovňou prekážok;

28. navrhuje, aby Európska únia vypracovala koncepciu „ohrozených detí“ na označenie 
všetkých detí, ktoré sú obeťami sociálnej situácie, ktorá ohrozuje ich psychický a fyzický 
stav alebo ich vystavuje riziku, že sa stanú súčasťou trestnej činnosti, či už ako obete 
alebo ako páchatelia;

29. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naštartovali iniciatívy (napríklad propagačné 
kampane a výmenu osvedčených postupov) s cieľom znížiť počet „ohrozených detí“ a 
opatrenia na predchádzanie kriminality mladistvých;

30. navrhuje užšiu spoluprácu medzi EÚ a príslušnými orgánmi v krajinách, v ktorých je to 
potrebné, s cieľom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a prijatie prísnejších 
opatrení proti európskym občanom, ktorí sa oddávajú sexuálnej turistike, ktorej obeťami 
sú deti; 

31. domnieva sa, že by sa detské práva mali plne zohľadniť pri zosúladení práce a rodinného 
života a v otázkach týkajúcich sa pracovnej doby;

32. konštatuje, že poskytovanie starostlivosti v ranom detstve v kolektívnych zariadeniach 
(jasliach, školách) je jedným z najlepších spôsobov riešenia problému zosúladenia 
pracovného a rodinného života a je aj prostriedkom na zabezpečenie toho, aby deti v 
ranom štádiu vývoja mohli využívať rovnaké príležitosti a socializovali sa;

33. zdôrazňuje potrebu riešiť problém obchodu s deťmi, čo predstavuje vnútorný európsky 
problém a v širšom ponímaní medzinárodný problém; 

34. dôrazne odsudzuje všetky formy detskej pornografie; vyzýva členské štáty, Komisiu a 
Radu, aby naštartovali kampaň s cieľom úplne potlačiť detskú pornografiu v Európe; v 



AD\671327SK.doc 7/9 PE 386.547v02-00

SK

tejto kampani by mala zohrávať vedúcu úlohu spolupráca vnútroštátnych policajných 
orgánov za podpory európskeho policajného orgánu EUROPOL; v tejto súvislosti by 
EUROPOL mal mať právomoc rozšíriť svoju činnosť pomimo vyšetrovania 
organizovaného zločinu aj na vyšetrovanie jednotlivcov, ktorí v tejto oblasti trestnej 
činnosti operujú cez hranice, najmä prostredníctvom internetu;

35. dôrazne odsudzuje všetky formy detskej práce, otroctva, odpracovávania dlhu a iné formy 
práce, ktoré vplývajú nepriaznivo na zdravie a bezpečnosť detí; vyzýva Komisiu a Radu, 
aby viac spojili obchod Európskej únie s tretími krajinami a rozvojovú pomoc pre ne s 
podmienkou, že tieto krajiny implementujú dohovor MOP o zákaze všetkých foriem 
detskej práce a okamžité opatrenia na ich odstránenie;

36. dôrazne odsudzuje všetky formy detskej prostitúcie a sexuálnej turistiky; vyzýva členské 
štáty, Komisiu a Radu, aby zabezpečili potrestanie vinníkov, či už vnútri EÚ alebo mimo 
nej; v spolupráci s odvetvím cestovného ruchu požaduje prijatie a podporu opatrení na 
účinnú pomoc boju proti detskej prostitúcii a sexuálnej turistike, napríklad vypracovanie 
kódexu správania, dobrovoľné záväzky a vkladanie dodatočných podmienok do zmlúv, 
ktoré tour operátori uzatvárajú s hotelmi;

37. zdôrazňuje význam uprednostnenia práv detí, ako je to zakotvené v Dohovore OSN o 
právach dieťaťa, pred záujmom spoločnosti o optimalizáciu ľudských zdrojov; právo na 
slobodný rozvoj jednotlivca musí mať absolútnu prednosť pred selektívnou alebo riadenou 
navigáciou detí spoločnosťou, napríklad zameranie sa na šance na trhu práce v 
budúcnosti;

38. zdôrazňuje nutnosť diferencovaného posudzovania a zahrnutia potrieb detí; dobrým 
príkladom takejto diferencovanej stupnice je Report Card 7 výskumného centra UNICEF 
INNOCENTI, ktorá delí blahobyt detí na 6 oblastí, vrátane materiálneho blahobytu, 
zdravia a bezpečnosti, vzdelania, vzťahov v rodine a medzi vrstovníkmi, správania a rizík 
a subjektívneho blahobytu;

39. ľutuje, že napriek tomu, že veľký počet detí musí pracovať vnútri a mimo EÚ z dôvodu 
ťažkej ekonomickej situácie ich rodín, veľmi málo pozornosti sa venovalo vykonávaniu 
právnych predpisov o detskej práci; domnieva sa, že dôraz je potrebné klásť na ich 
vykonávanie, predovšetkým v prístupovom procese;  

40. zdôrazňuje dôležitosť opatrení v novej Európskej stratégii na zabezpečenie lepšej práce a 
koordináciu všetkých činiteľov vrátane občianskej spoločnosti a najmä detí pri zlepšenej 
finančnej pomoci, pričom sa musia zamerať na priame opatrenia na dosiahnutie blahobytu 
detí, napríklad v oblasti kvalitnej starostlivosti o deti, infraštruktúry a kreatívnych 
činností; aktívna účasť detí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, by sa mala neustále 
rozvíjať s vekom detí (ako to uvádza článok 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa);

41. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré deťom umožnia užívať si detstvo a 
zúčastňovať sa detských aktivít bez sociálnej diskriminácie alebo vylúčenia;

42. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na ochranu detí pred bitím, prejavmi rasizmu a 
sexuálneho obťažovania v škole;
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43. domnieva sa, že je potrebné vytvoriť predpoklady umožňujúce sirotám, ktoré stratili 
jedného alebo oboch rodičov, ľahko sa integrovať do spoločnosti bez pocitu 
diskriminácie, poskytnúť im primerané vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a rovné 
príležitosti v rozličných činnostiach bez sociálneho vylúčenia;

44. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na ochranu detí, ktorých rodičia sú postihnutí 
AIDS, čo môže viesť k ich vylúčeniu z niektorých činností a k sociálnej izolácii; 

45. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zákaz telesných trestov ako disciplinárnych 
opatrení voči sirotám žijúcich v ústavoch;

46. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zákaz zohavovania genitálií dievčat a na 
zastavenie nútených manželstiev a opatrenia týkajúce sa zabíjania v mene cti.
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