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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

der henviser til, at det også er udslagsgivende for et barns værdighed, at det kan udøve sin A.
ret til uddannelse og kultur,

der henviser til, at det er nødvendigt, at børns rettigheder varetages og gøres gældende i B.
alle uddannelses-, kultur- og foreningsfaciliteter, hvor de udvikler sig,

der henviser til, at skolen ikke blot er et sted, hvor der gives undervisning, men også et C.
sted for tilegnelse af almen viden og kultur,

der henviser til, at den uindskrænkede udøvelse af børnenes rettigheder er kulminationen i D.
en gradvis udvikling, så det nu er muligt for dem at blive selvstændige og ansvarsbevidste 
mennesker,

der henviser til, at rettighederne for børn med skoleproblemer skal varetages, først og E.
fremmest ved indførelse af pædagogiske metoder, der er tilpasset deres behov,

der henviser til, at foranstaltningerne til indskolingen af handikappede børn skal styrkes for F.
at lette integreringen af disse børn i samfundet,

bifalder strategien om at fremme og beskytte børnerettigheder i forbindelse med EU-1.
foranstaltninger, som skal garantere en effektiv beskyttelse af børnerettighederne og 
forebygge en økonomisk udbytning samt enhver form for misbrug, idet EU har forpligtet 
sig til at respektere de grundlæggende rettigheder, herunder børnenes rettigheder;

understreger, at enhver form for udgrænsning, diskriminering og vold mod børn skal 2.
forhindres;

anser det for nødvendigt at etablere konkrete projekter som f.eks. helplines, som 3.
garanterer gratis adgang til tilbud om hjælp på alle officielle sprog;

anser det for nødvendigt at styrke det europæiske forum for børns rettigheder, den 4.
netbaserede diskussions- og arbejdsplatform og den tværfaglige gruppe i Kommissionen, 
samt at der udpeges en koordinator for børns rettigheder, for at man kan forbedre 
børnenes situation i verden;

opfordrer EU til gennem oplysning og henstillinger at deltage aktivt i at fremme 5.
kendskabet til konventionen om barnets rettigheder og dens udbredelse i og uden for Den 
Europæiske Union;

understreger, at retten til uddannelse er en grundlæggende forudsætning for den 6.
samfundsmæssige udvikling af børnene og skal være tilgængelig for alle børn på grundlag 
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af deres individuelle evner samt uafhængig af deres etniske og samfundsmæssige 
oprindelse samt af deres familiestilling;

opmuntrer medlemsstaterne til at fremlægge udvekslingsprogrammer for lærere og elever7.
med lande uden for Den Europæiske Union, navnlig med lande i Mellemøsten og med 
udviklingslande, og at udbrede og fremme barnets rettigheder under særlig hensyntagen til 
retten til uddannelse og ligestilling mellem kønnene;

mener, at børn uanset deres status og/eller deres forældres status bør have adgang til 8.
uddannelse; understreger, hvor vigtigt det er at sikre indvandrer- og/eller flygtningebørn 
denne adgang;

gør opmærksom på målsætningerne i Barcelona-beslutningerne om, at alle børn skal have 9.
lige muligheder for at udvikle sig og have tilstrækkelige pasningsmuligheder;

henviser til, at børn, som passer forældre eller søskende med særlige behov, bør have krav 10.
på en specifik, tilpasset støtte;

understreger, at personer, der erhvervsmæssigt beskæftiger sig med børnepasning, skal 11.
tilbydes efter- og videreuddannelse af høj standard, gode arbejdsforhold og en passende 
løn for at fremme kontinuiteten i børnepasningen og en høj standard;

minder om, at samfundet, navnlig forældre og pædagoger, skal inddrages for at fremme 12.
kendskabet til barnets rettigheder og sikre udøvelsen af disse rettigheder;

henviser til udnyttelsen af børn og unge i mode-, musik-, film- og sportsverdenen;13.

opfordrer Rådet og Kommissionen til at træffe foranstaltninger, som giver en passende 14.
beskyttelse mod vold på internettet og i de audiovisuelle medier;

understreger, at fremme af "børnekultur" gennem de europæiske programmer Media og 15.
Kultur skal styrkes, og opfordrer Rådet og Kommissionen til gennem innovative projekter 
på en børnevenlig måde at vække glæde ved europæisk kultur og europæiske sprog og på
et tidligt tidspunkt at stimulere børnenes lyst til at lære; understreger samtidigt 
betydningen af medieopdragelse for med indførelsen af pædagogisk indhold at fremme en
mere bevidst anvendelse af de forskellige medier;

anbefaler, at der i Den Europæiske Union skabes et fælles klassificerings- og 16.
mærkningssystem for salg og distribution af audiovisuelle medier og videospil for 
mindreårige, således at den europæiske standard kan tjene som forbillede for lande uden 
for Den Europæiske Union;

understreger, at medlemsstaterne skal styrke deres indsats til beskyttelse af børn, som i 17.
flere henseender er forfordelte eller særligt udsatte, bl.a. gennem tilbud om tjenesteydelser 
af høj kvalitet til en overkommelig pris; anmoder derfor om, at der etableres 
hensigtsmæssige tilsynsordninger med henblik på at identificere og støtte udsatte børn;

opfordrer med henblik på en vedtagelse af det nye direktiv for de audiovisuelle 17.
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1 Parlamentets holdning, fastlagt under førstebehandlingen den 13. december 2006 med henblik på ændring af 
Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne 
vedrørende udøvelse af tv- radiospredningsvirksomhed  (P6_TA(2006)0559).

medietjenester1 Rådet og Kommissionen til at forbyde børnepornografi og vold mod 
børn i alle audiovisuelle medietjenester;

opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 18.
beskytte unge mod de skadelige virkninger af alkohol og forbudte stoffer;

opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at forene deres ressourcer og projekter med 19.
henblik på gennemførelse af denne strategi;

opfordrer medlemsstaterne til, med støtte fra europæiske programmer, hurtigt og i 20.
betydeligt omfang at mindske børnefattigdom og at sætte benchmarks og samtidigt at 
tilbyde alle børn de samme muligheder, uafhængigt af deres sociale baggrund;

opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fastlægge konkrete former for den jævnlige 21.
udveksling af erfaringer og i forbindelse med indsamlingen af data om børns rettigheder at 
fastlægge evalueringskriterier, som muliggør en objektiv sammenligning under 
hensyntagen til de heterogene strukturer i forskellige stater;

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i forbindelse med videreudviklingen af 22.
kommunikationsstrategien for temaet børns rettigheder og støtten til informationsnetværk 
for børn at sikre, at der udvikles materiale, der gør det muligt for børnene lokalt og i 
personlig kontakt at modtage information af høj standard, der er tilpasset børn;

fremhæver, at børns og unges ret til medicinsk behandling er vigtig for en sund opvækst;23.

minder om, at uddannelses- og kulturfaciliteter er steder, hvor børnene uindskrænket skal 24.
kunne udøve deres rettigheder samtidig med, at de respekterer deres forpligtelser;

understreger, at skoleuddannelsen og den kulturelle uddannelse forbereder barnet på at 25.
indtage sin plads i samfundet som fri og ansvarsbevidst borger;

understreger, at kultur og uddannelse er to vigtige vektorer for barnets udfoldelse, gennem 26.
hvilke dets personlighed og sensibilitet kommer til udtryk, og dets fantasi og kreativitet 
udvikles;

henstiller til Kommissionen og medlemsstaterne at fortsætte deres tiltag med hensyn til 27.
børn, der har svært ved at følge med i skolen, gennem fornyelser og udvikling af tilpassede 
pædagogiske metoder;

anbefaler desuden Kommissionen og medlemsstaterne at undersøge handikappede elevers 28.
særlige behov og gennemførelsen af et undervisningsprogram, der er tilpasset disse særlige 
behov, med henblik på at fremme deres integrering i samfundet.



PE 388.396v02-00 6/6 AD\673459DA.doc

DA

PROCEDURE 

Titel EU-strategi for børns rettigheder
Procedurenummer 2007/2093(INI)
Korresponderende udvalg LIBE
Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet
CULT
26.4.2007

Udvidet samarbejde - Dato for 
meddelelse på plenarmødet
Rådgivende ordfører

Dato for valg
Lissy Gröner
12.9.2006

Oprindelig rådgivende ordfører
Behandling i udvalg 21.3.2007 8.5.2007
Dato for vedtagelse 25.6.2007
Resultat af den endelige afstemning +:

–:
0:

24
1

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, 
Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth 
Hieronymi, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne 
Mikko, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Doris Pack, Christa 
Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu 
Takkula, Salvatore Tatarella, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš
Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2
Bemærkninger (foreligger kun på ét 
sprog)

...


