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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
pobude:

A. ker člen 24 Listine Evropske Unije o temeljnih pravicah določa, da ima „vsak otrok [ima] 
pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov z obema staršema, če to ni v 
nasprotju z njegovimi koristmi“,

1. pozdravlja predlog Komisije o oblikovanju evropske strategije za učinkovito podporo in 
zaščito otrokovih pravic; pozdravlja zagotovilo v sporočilu Komisije, da so vprašanja 
otrokovih pravic prednostna naloga Evrope unije; obžaluje, da sporočilo ne navaja 
minimalnih standardov, jasno opredeljenih političnih področij, jasnih ciljev ali časovnih 
načrtov, katerim bi se morala zavezati Evropska unija;

2. poudarja, da so politike, ki podpirajo otrokove pravice, temelj družbe prihodnosti; varstvo 
otrokovih pravic je najboljši način, da se med tistimi, ki bodo jutri odrasli, širi kultura 
spoštovanja pravic posameznika in kolektivnih pravic;

3. opozarja, da vrednote Evropske unije temeljijo na spoštovanju posameznika in enakih 
možnostih ter da je vloga družbe pomagati svojim članom, da zlasti z izobraževanjem v 
celoti razvijejo svoje potenciale;

4. obžaluje, da ne obstaja program financiranja, saj mora biti v predlogu finančna zaveza, če 
naj se otrokom omogoči uveljavljanje svojih človekovih pravic;

5. pozdravlja predlagano vzpostavitev novih struktur za izboljšanje sodelovanja na evropski 
ravni – kot so enota za otrokove pravice pri Komisiji, koordinator za otrokove pravice, 
medresorska skupina Komisije, evropski forum za otrokove pravice ter medmrežna 
platforma za razprave in delo – kar bo pripeljalo do celostnega in doslednega pristopa;

6. poudarja, da je pomembno, da države članice in države kandidatke v celoti izvajajo 
obstoječe mednarodne obveznosti, zlasti tiste iz Konvencije Združenih narodov o 
otrokovih pravicah, Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki vsebuje 
posebne določbe glede invalidnih otrok, in konvencije Mednarodne organizacije dela o 
delu otrok;

7. ugotavlja, da je pravica do kakovostnega izobraževanja, usposabljanja, sodobnega znanja 
in dostopa do novih tehnologij temeljna socialna pravica; poziva vse države članice in 
države kandidatke, naj vsakemu otroku zagotovijo to pravico, ne glede na njegovo 
družbeno, gospodarsko in etnično okolje ter geografski položaj, starost, spol, vero, 
kulturo, jezik, fizične razmere, sestavo njegove družine ali pravni položaj otroka ali 
njegovih oziroma njenih staršev;

8. obsoja vse ideologije in teorije, ki temeljijo na prepričanju, da genetski ali socialni 
dejavniki vnaprej določajo kriminaliteto ali kakršno koli obliko družbene odklonskosti; 
obtožuje kršenja otrokovih pravic vsako politiko, ki je na podlagi teh dejavnikov 
usmerjena v zgodnje prepoznavanje otrok, za katere naj bi obstajalo tveganje, da bodo 
postali prestopniki ali družbeno odklonski;
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9. poudarja potrebo po zagotavljanju, da bi morale vse politike, tako notranje kot zunanje, 
tako na ravni držav članic kot na ravni EU, posvečati pozornost odpravljanju vseh oblik 
otroškega dela; meni, da je redno izobraževanje najboljše sredstvo za odpravljanje te 
težave, tako pri dekletih kot pri fantih, v smislu preprečevanja tovrstnih zlorab, pa tudi, da 
se prekine ohranjanje nepismenosti in revščine v prihodnosti;

10. opozarja na dejstvo, da utegnejo biti izdelki, ki se prodajajo v Evropski uniji, proizvod 
otroškega dela; poziva Komisijo, naj uveljavi mehanizem, s katerim lahko žrtve otroškega 
dela zahtevajo odškodnino od evropskih podjetij pred nacionalnimi sodišči v državah 
članicah; poziva Komisijo, naj uveljavi spoštovanje obveznosti v dobavni verigi in naj 
zlasti predlaga mehanizme, po katerih bo v Evropi glavni pogodbenik odgovoren v 
primerih kršitev konvencij Združenih narodov o otroškem delu v dobavni verigi; s tem 
namenom poziva EU, naj uporabi postopek splošnega sistema preferencialov (GSP) kot 
način za učinkovitejši boj proti izkoriščanju otroškega dela, do katerega prihaja v različnih 
regijah sveta, s posebnimi ukrepi za nevarno delo, ki ga je prisiljeno opravljati veliko 
število otrok;

11. poziva EU, naj v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi oblastmi in zadevnimi 
mednarodnimi organizacijami prevzame mednarodno pobudo za izkoreninjenje pojava 
vpoklica otrok ter njihovega vojaškega usposabljanja in vključevanja v vojaške operacije 
v notranjih ali mednarodnih konfliktih v različnih regijah sveta;

12. meni, da je za uspeh te evropske strategije najpomembnejša vključitev otrokovih pravic v 
politike EU; poziva Komisijo, naj v presoje vplivov o zadevnih političnih vprašanjih 
vključi posebne določbe v zvezi z otrokovimi pravicami; poudarja, da bi morale Evropska 
unija in države članice pri razvoju svojih zakonodaj in politik upoštevati različnost otrok 
in njihove različne potrebe, ki so odvisne od tega, kje se nahajajo, od njihove starosti, 
spola, etnične pripadnosti, socialnega in pravnega položaja, vere, kulture, jezika, 
invalidnosti ali sestave njihove družine, ter zagotoviti, da vsi otroci v celoti in 
enakopravno uživajo vse svoje človekove pravice in temeljne svoboščine; poudarja 
potrebo po pozitivnih ukrepih v zvezi z najbolj ranljivimi skupinami otrok;

13. poudarja pomen dejavnega sodelovanja otrok v vsakem postopku, v katerem so ogrožene 
njihove pravice; meni, da mora biti sodelovanje odprto za vse otroke, ne glede na etnično 
pripadnost, socialni in pravni položaj ali invalidnost; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da je za vse otroke na voljo letom primerna podpora in podpora za invalide, da 
uživajo svoje pravice do sodelovanja in svobodnega izražanja; pozdravlja sklicevanje na 
pravico otroka „do izobraževanja in [...] do vzdrževanja osebnih stikov z obema 
staršema“; zato poudarja potrebo po sodelovanju starševskih in družinskih združenj v 
evropskem forumu za otrokove pravice;

14. priznava, da je dejavno sodelovanje tesno povezano z obveščanjem; pozdravlja 
oblikovanje komunikacijske in informacijske strategije za objavljanje ukrepov EU na 
otrokom prijazen način, ki bo dostopen vsem;

15. priznava, da sedanja tehnološka revolucija v informatiki in komunikacijah, četudi ponuja 
edinstvene prednosti, istočasno lahko predstavlja tudi nevarnost za otroke, ki jih ogroža na 
številnih ravneh; zato podpira oblikovanje varnostnega filtra za otroke, zlasti za tiste, ki 
uporabljajo medmrežje, pa tudi druge nove tehnologije, kar bi odpravilo vse oblike 
izkoriščanja otroštva (obravnavanje otrok kot dovzetnih za kulturne vzorce in predvsem 
kot potrošnikov) in tudi samih otrok (kot spolnih objektov ali žrtev nasilja in 
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pornografije); 

16. poudarja, da tisti, ki poklicno skrbijo za otroke, potrebujejo nenehno visokokakovostno 
usposabljanje, dobre delovne pogoje in razumno plačo, da se spodbuja kontinuiteta 
varstva in visoki standardi;

17. obžaluje, da sporočilo ne navaja posebnih ukrepov v zvezi s položajem invalidnih otrok; 
poudarja, da je treba invalidnost vključiti v strategijo Komisije, da se zagotovi polno in 
enako sodelovanje ter vključevanje invalidnih otrok na vseh področjih dejavnosti, še 
posebej v izobraževanju in usposabljanju, kulturnem življenju, športu in dejavnostih za 
prosti čas;

18. ugotavlja, da bi morali biti otroci, ki skrbijo za svoje starše ali brate oziroma sestre s 
posebnimi potrebami, upravičeni do posebne namenske podpore;

19. poudarja, da glede na nedavne študije vsakemu petemu otroku v Evropski uniji grozi 
revščina ter da so otroci in mladi, zlasti pripadniki etničnih manjšin, še posebej občutljivi 
za socialno izključenost; meni, da je ta grožnja še bolj očitna v večini novih držav članic, 
ki so pristopile v letih 2004 in 2007, zlasti v zvezi z otroci in mladimi ljudmi, ki živijo na 
družbeno in gospodarsko zapostavljenih območjih; poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo 
prilagojene storitve, kot so varstvo in socialne službe, v boju proti socialni izključenosti; 
pozdravlja nujne ukrepe proti revščini otrok, ki so predlagani v sporočilu, in poudarja 
dejstvo, da je revščina otrok nenehna težava; meni, da je treba pozornost na ravni EU in 
držav članic prednostno nameniti preprečevanju in odpravljanju revščine otrok, še posebej 
v zvezi z otroci iz enostarševskih in priseljenskih družin; obžaluje, da sporočilo ne določa 
jasnih kvantitativnih ciljev o odpravljanju revščine otrok;

20. poudarja, da morajo države članice okrepiti svoja prizadevanja za varstvo otrok, ki trpijo 
številna pomanjkanja ali so še posebej ranljivi, poleg drugih ukrepov tudi z 
zagotavljanjem dostopnih visokokakovostnih storitev, ki si jih bo mogoče privoščiti; 
poziva k oblikovanju ustreznih spremljevalnih mehanizmov za prepoznavanje in podporo 
ogroženih otrok;

21. opozarja države članice na njihovo dolžnost podpirati in varovati otroštvo, da bi zaščitile 
vse otroke pred tveganjem podhranjenosti, bolezni ali trpinčenja, ne glede na socialni ali 
pravni položaj otrok ali njihovih staršev;

22. obžaluje, da sporočilo ne poudarja še posebej položaja otrok kot priseljencev, prosilcev za 
azil in beguncev ter otrok iz enostarševskih družin; meni, da je treba posebej omeniti te 
skupine, ki so še bolj občutljive za revščino, socialno izključenost in različne oblike 
izkoriščanja; zato poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe za zaščito in zavarovanje 
družin z nizkimi dohodki, saj otroci iz teh družin pogosto postanejo žrtve trgovcev z 
ljudmi;

23. poudarja, da je bistvenega pomena zagotoviti, da dobijo otroci, ki so po zakonu dovolj 
stari za zaposlitev, plačilo na podlagi načela enakega plačila za enako delo;

24. poziva k celovitejšemu pristopu k merjenju večdimenzionalne narave revščine otrok, ki 
upošteva blaginjo otrok in ne le analizo na podlagi dohodka;

25. opozarja na vprašanje otrok z ulice ter poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo 
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ukrepe, kot je izboljšanje spremljanja in aktiviranja pristojnih služb, da se za te otroke 
zagotovi hrana, zatočišče, izobraževanje in zdravstveno varstvo;

26. pozdravlja načrt Komisije, da uvede vseevropsko telefonsko številko za pomoč otrokom v 
stiski, in poudarja, da mora biti ta storitev brezplačna ter jo je treba široko oglaševati, da 
se zagotovi seznanjenost vseh otrok z njo, zlasti tistih, ki so izpostavljeni večjim 
nevarnostim;

27. poudarja dejstvo, da morajo imeti vsi otroci zajamčen dostop do socialnega varstva in 
zdravstvene oskrbe, kar še zlasti velja za izpostavljene otroke, in meni, da mora biti 
dostop do teh sistemov preprost;

28. predlaga, da Evropska unija opredeli pojem „ogroženih otrok“, tj. otrok, ki so žrtve 
socialnih razmer, zaradi katerih sta ogroženi njihova psihološka in fizična dobrobit in 
varnost oziroma zaradi katerih so izpostavljeni nevarnosti, da zapadejo v kriminal, bodisi 
kot žrtve bodisi kot storilci;

29. poziva Komisijo in države članice, naj sprožijo pobude (denimo oglaševalske akcije in 
izmenjave dobrih praks) za zmanjšanje pojava „ogroženih otrok“, vključno z ukrepi za 
preprečevanje mladostniškega prestopništva;

30. predlaga, naj se za preprečevanje spolnega izkoriščanja otrok vzpostavi tesnejše 
sodelovanje med EU in ustreznimi organi v posameznih državah članicah, in meni, da je 
treba sprejeti strožje ukrepe proti evropskim državljanom, ki se vdajajo spolnemu turizmu 
z otroci kot žrtvami;

31. meni, da je treba v celoti upoštevati pravice otrok pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja ter pri vprašanjih delovnega časa;

32. ugotavlja, da je zagotovljeno varstvo majhnih otrok v ustanovah za kolektivno varstvo 
(jasli, vrtci) eden najboljših načinov za odgovor na vprašanje, kako uravnotežiti delo in 
družinsko življenje, je pa tudi način, da otroci že v zelo zgodnji razvojni fazi uživajo
enake možnosti in se socializirajo;

33. poudarja potrebo po reševanju problematike trgovine z otroki, ki ni le notranji evropski, 
pač pa širši mednarodni problem;

34. odločno obsoja vse oblike otroške pornografije; države članice, Komisijo in Svet izrecno
poziva, naj sprožijo akcijo za zatrtje otroške pornografije v Evropi; pri tem bi moralo biti 
v ospredju sodelovanje med nacionalnimi policijskimi organi ob podpori evropskega 
policijskega organa Europol; v tem okviru bi moral Europol imeti pooblastila, da svoje 
delovanje poleg preiskovanja organiziranega kriminala razširi tudi posameznike, ki pri tej 
kriminalni dejavnosti delujejo preko meja, še zlasti preko svetovnega spleta;

35. odločno obsoja vse oblike otroškega dela, suženjstva in prisilnega dela ter drugih oblik 
dela, ki škodujejo zdravju in varnosti otrok; poziva Komisijo in Svet, naj trgovino 
Evropske unije s tretjimi državami in njeno razvojno pomoč tem državam tesneje 
povezuje z njihovim izvajanjem konvencije ILO o prepovedi najhujših oblik dela otrok in 
takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo;

36. odločno obsoja vse oblike otroške prostitucije in spolnega turizma; države članice, 



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

SL

Komisijo in Svet poziva, naj zagotovijo, da bodo krivci kazensko preganjani, ne glede na 
to, ali delujejo zunaj ali izven EU; poziva še k temu, da se v sodelovanju s turistično 
industrijo sprejmejo in promovirajo ukrepi za učinkovit boj proti otroški prostituciji in 
spolnemu turizmu, kot so priprava kodeksov obnašanja, prostovoljne obveze in dodatna 
določila v pogodbah, ki jih turistične agencije sklepajo s hoteli;

37. poudarja, kako zelo pomembno je dati prednost pravicam otrok, zapisanim v konvenciji 
OZN o otrokovih pravicah, pred interesom družbe za optimalno izrabo človeških virov; 
pravica do svobodnega razvoja posameznika mora imeti absolutno prednost pred 
družbeno selektivno ali vodeno promocijo otrok, npr. osredotočanje na prihodnje 
možnosti na trgu delovne sile;

38. poudarja, da je nujna razlikovalno obravnavanje in vključevanje potreb otrok; dober 
primer takšne razlikovalne obravnave je 7. poročilo raziskovalnega centra Unicefa 
INNOCENTI, v katerem je navedenih šest razsežnosti dobrobiti otroka: materialna 
dobrobit, zdravje in varnost, izobraževalna dobrobit, družina in odnos s sovrstniki, 
obnašanje in nevarnosti ter subjektivna dobrobit;

39. obžaluje, da je bilo doslej kljub dejstvu, da morajo mnogoštevilni otroci v Uniji in izven 
nje zaradi težkega gospodarskega položaja njihovih družin delati, le malo pozornosti 
namenjene izvajanju zakonodaje s področja otroškega dela; meni, da bi bilo treba nameniti 
večji poudarek izvajanju te zakonodaje, zlasti v pripravah na pristop;

40. poudarja, da je pomembno, da bo z novo evropsko strategijo zagotovljeno boljše delo in 
usklajevanje vseh udeležencev, tudi civilne družbe in še zlasti otrok, z boljšo finančno 
pomočjo, osredotočeno neposredno na ukrepe za ukrepe v dobrobit otrok, kot so ukrepi za 
kakovostno otroško nego, infrastrukturo in ustvarjalne dejavnosti; dejavno sodelovanje 
otroka pri sprejemanju odločitev v zvezi z njim bi se moralo razvijati stalno in skladno s 
starostjo otroka (kot to določa člen 12 konvencije Združenih narodov o otrokovih 
pravicah);

41. poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebno zato, da bi otroci lahko uživali otroška leta in 
se udeleževali otroških dejavnosti, brez da bi trpeli družbeno diskriminacijo ali 
izključenost;

42. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za zaščito otrok pred pretepanjem, rasizmom in 
spolnim nadlegovanjem v šoli;

43. izraža prepričanje, da bi bilo treba ustvariti nujne pogoje zato, da se sirote, ki so izgubile 
enega ali oba starša, brez težav vključijo v širšo družbo, ne trpijo diskriminacije, so 
deležni primerne izobrazbe, zdravstvene oskrbe in enakih možnosti v različnih dejavnosti 
brez vsakršne socialne izključenosti;

44. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za zaščito otrok, katerih starši so oboleli za aidsom, 
saj to stanje lahko vodi v njihovo izključitev iz nekaterih dejavnosti in v njihovo socialno 
osamitev;

45. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za prepoved telesnega kaznovanja kot disciplinskega 
ukrepa za sirote, ki živijo v ustanovah;

46. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za prepoved pohabljanja spolnih organov pri 
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dekletih in prisilnih porok ter naj ukrepa v zvezi z uboji iz časti.
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