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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní v
ěci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že pro důstojnost dítěte je rozhodující i vnímání jeho práva na vzdělání
a kulturu,

B. vzhledem k tomu, že je nevyhnutelné, aby ve všech vzdělávacích, kulturních a společných 
místech, kde se děti rozvíjejí, byla respektována a uplatňována práva dítěte,

C. vzhledem k tomu, že škola není pouze místem, kde probíhá výchova, nýbrž i místem, kde 
si děti osvojují vědomosti a kulturu,

D. vzhledem k tomu, že neomezený výkon práv dítěte je cílem postupného vývoje, který mu 
umožňuje stát se samostatným a odpovědným člověkem,

E. vzhledem k tomu, že je zapotřebí zohlednit práva dětí, které mají problémy ve škole, p
ředevším tím, že budou zavedeny pedagogické metody přizpůsobené jejich potřebám,

F. vzhledem k tomu, že musí být nevyhnutelně posílena opatření na podporu vzdělávání
postižených dětí, aby bylo usnadněno jejich začlenění do společnosti,

1. vítá strategii na podporu a ochranu práv dítěte v souvislosti s opatřeními EU, která má
zaručit účinnou ochranu práv dítěte a zabránit hospodářskému vykořisťování dětí a všem 
formám jejich zneužívání, v jejímž rámci se EU zavázala k dodržování základních práv v
četně práv dítěte;

2. zdůrazňuje, že se musí zabránit jakémukoli druhu vyloučení dětí, jejich diskriminaci 
a násilí vůči nim;

3. považuje za žádoucí, aby se rozvíjely konkrétní projekty, jako linky pomoci, které
zabezpečí bezplatné poskytování pomoci ve všech úředních jazycích; 

4. pokládá za nezbytné, aby se posílilo Evropské fórum pro práva dítěte, diskusní a 
pracovní platforma na internetu, meziútvarová skupina Evropské komise a jmenování
koordinátora pro práva dítěte za účelem zlepšení situace dětí na celém světě;

5. vyzývá EU, aby se prostřednictvím vyjasnění a doporučení aktivně podílela na podpoře 
znalosti Úmluvy o právech dítěte a na jejím šíření uvnitř i vně Evropské unie;

6. zdůrazňuje, že právo na vzdělání je základním předpokladem společenského rozvoje dětí
a že všechny děti musí mít přístup ke vzdělání podle svých individuálních schopností
a nezávisle na etnickém a společenském původu nebo rodinném stavu;

7. vybízí členské státy, aby pořádaly výměnné programy pro pedagogické pracovníky a 
žáky se zeměmi mimo Evropskou unii, zejména se zeměmi Blízkého východu a s 
rozvojovými zeměmi, a aby šířily a podporovaly práva dítěte a věnovaly zvláštní
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1 Postoj Evropského parlamentu přijatý na prvním čtení dne 13. prosince 2006 se zřetelem k návrhu sm
ěrnice, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů
členských států upravujících provozování televizního vysílání (P6_TA(2006)0559)

pozornost zejména právu na vzdělání a rovnost žen a mužů;

8. zastává názor, že by děti bez ohledu na své postavení a/nebo postavení svých rodičů m
ěly mít přístup ke vzdělání; zdůrazňuje, jak je důležité zajistit tento přístup dětem přist
ěhovalců a/nebo uprchlíků;

9. poukazuje na cíle barcelonského procesu týkající se rovných příležitostí při rozvoji všech 
dětí a dostatečných možností péče;

10. poukazuje na to, že by děti, které pečují o rodiče nebo sourozence se zvláštními pot
řebami, měly mít nárok na specifickou, odpovídajícím způsobem zaměřenou podporu;

11. zdůrazňuje, že osobám, které jsou profesně činné v oblasti péči o děti, musí být nabízeno 
hodnotné průběžné další vzdělávání, dobré pracovní podmínky a přiměřený plat, aby byla 
podporována kontinuita péče a vysoké normy;

12. připomíná, že do podporování znalosti práv dítěte a upevňování výkonu těchto práv musí
být zapojena společnost, zejména rodiče a vychovatelé;

13. poukazuje na vykořisťování dětí a mladistvých ve světě módy, hudby, filmu a sportu;

14. vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly opatření, která budou vhodnou ochranou před násilím 
na internetu a v audiovizuálních médiích;

15. zdůrazňuje, že je nutno posílit podporu „dětské kultury“ evropskými programy Média 
a Kultura, a vyzývá Radu a Komisi, aby pomocí inovačních projektů formou vhodnou
pro děti v nich probouzely radost z evropské kultury a evropských jazyků a aby včas 
rozvíjely touhu dětí učit se; vyzdvihuje současně význam výchovy prostřednictvím médií
tím, že se bude v různých médiích vědomě podporovat zavádění programů s 
pedagogickým obsahem;

16. doporučuje, aby byl v oblasti prodeje a šíření audiovizuálních obsahů a videoher pro 
nezletilé v Evropské unii vytvořen jednotný systém klasifikace a označování, aby mohla
evropská norma sloužit zemím mimo Evropskou unii jako vzor;

17. zdůrazňuje, že členské státy musí zesílit své úsilí na ochranu dětí, které jsou ve více 
ohledech znevýhodněny nebo jsou obzvláště silně ohroženy, mimo jiné i prostřednictvím 
opatření, jako je příprava finančně dostupných a přístupných kvalitních služeb; žádá
o vytvoření přiměřených mechanismů dohledu za účelem rozpoznání a podpory ohro
žených dětí;

18. vyzývá Radu a Komisi, aby v souvislosti s přijetím nové směrnice o provozování
televizního vysílání1 zakázaly ve všech audiovizuálních médiích šíření dětské pornografie 
a zobrazování násilí na dětech;
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19. vyzývá Radu a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření na ochranu 
mladistvých před škodlivým vlivem alkoholu a zakázaných drog;

20. vyzývá Radu a členské státy, aby pro uplatňování této strategie spojily své zdroje
a projekty;

21. vyzývá členské státy, aby s podporou evropských programů rychle a podstatně omezily 
chudobu dětí, aby stanovily mezníky a aby zároveň všem dětem nezávisle na jejich 
sociálním původu nabídly stejné příležitosti;

22. vyzývá Radu a členské státy, aby stanovily konkrétní formy pravidelné výměny zku
šeností a aby v rámci získávání údajů o právech dítěte zformulovaly hodnotící kritéria, 
která s přihlédnutím k heterogenním strukturám v různých státech povolují objektivní
srovnání;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci dalšího rozvoje komunikační strategie na 
téma práv dítěte a podpory informačních sítí pro děti zajišťovaly, že se budou vydávat
materiály, které dětem na místě a v osobním kontaktu umožní získávat informace 
na vysoké úrovni, které jsou zpracovány s ohledem na zvláštnosti dětí;

24. zdůrazňuje, že právo dětí a mladistvých na lékařské ošetření je základem jejich zdravého
růstu;

25. připomíná, že vzdělávací a kulturní zařízení jsou místy, kde děti musí mít možnost 
neomezeně uplatňovat svá práva a zároveň dodržovat své povinnosti;

26. zdůrazňuje, že školní a kulturní vzdělání připravuje dítě na to, aby jako svobodný
a odpovědný občan zaujalo své místo ve společnosti;

27. zdůrazňuje, že kultura a vzdělání jsou dva základní směry ve vývoji dítěte, jejichž prost
řednictvím se zviditelňuje jeho osobnost, utváří jeho vnímavost a rozvíjejí jeho fantazie a 
kreativita;

28. doporučuje Komisi a členským státům, aby zaváděním novinek a rozvojem upravených 
pedagogických metod dále vyvíjely úsilí ve prospěch dětí, kterým se ve škole nedaří;

29. dále doporučuje Komisi a členským státům, aby zkoumaly zvláštní potřeby postižených 
žáků a provádění vzdělávacího programu přizpůsobeného jejich potřebám s cílem podpo
řit jejich začlenění do společnosti.
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