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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. εκτιμώντας ότι η αξιοπρέπεια ενός παιδιού αποκτάται και με το δικαίωμά του στην 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό,

B. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να γίνονται σεβαστά και να επιβάλλεται ο σεβασμός των
δικαιωμάτων των παιδιών, σε όλους τους εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και 
σωματειακούς χώρους όπου αυτά αναπτύσσονται σωματικά και πνευματικά,

Γ. εκτιμώντας ότι το σχολείο είναι όχι μόνον τόπος εκπαίδευσης αλλά επίσης τόπος παιδείας 
γνώσεων και πολιτισμού,

Δ. εκτιμώντας ότι η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών είναι η κατάληξη μιας 
προόδου που τους επιτρέπει να καταστούν αυτόνομα και υπεύθυνα άτομα,

Ε. εκτιμώντας ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα των παιδιών με μαθησιακές 
δυσκολίες, κυρίως με τη θέσπιση παιδαγωγικών μεθόδων που είναι προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες τους,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι είναι επείγον να ενισχυθούν οι δράσεις υπέρ της φοίτησης των μαθητών 
με αναπηρίες ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία,

1. χαιρετίζει τη στρατηγική για την ενίσχυση και  την προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγγυώνται μία 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και αποτρέπουν την 
οικονομική εκμετάλλευση καθώς και κάθε μορφή κατάχρησης, στο πλαίσιο της οποίας η 
ΕΕ υποχρεώνεται για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων των παιδιών·

2. τονίζει ότι κάθε είδος αποκλεισμού, διάκρισης και βίας κατά των παιδιών θα πρέπει να 
εμποδιστεί·

3. θεωρεί ως απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα προγράμματα όπως οι 
τηλεφωνικές γραμμές βοηθείας οι οποίες εγγυώνται την ελεύθερη άνευ χρέωσης, 
πρόσβαση στις προσφορές βοηθείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες·

4. θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το δικαίωμα των παιδιών, η 
πλατφόρμα συζητήσεων και εργασίας που θα στηρίζεται στο διαδίκτυο, η διυπηρεσιακή 
ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο διορισμός ενός συντονιστή για τα δικαιώματα 
των παιδιών, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση των 
παιδιών·

5. καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά μέσω ενημέρωσης και συστάσεων στην προώθηση 
της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και τη διάδοσή της εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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6. υπογραμμίζει, ότι το δικαίωμα για εκπαίδευση είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και ότι όλα τα παιδιά, με βάση τις επιμέρους ικανότητές 
τους, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση ανεξάρτητα από την εθνοτική ή κοινωνική τους 
προέλευση καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα ανταλλαγής για καθηγητές 
και μαθητές με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα με χώρες στην Μέση 
Ανατολή και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να διαδώσει και να ενισχύσει τα 
δικαιώματα των παιδιών λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το δικαίωμα σε παιδεία και την 
ισότητα των φύλων·

8. εκφράζει την άποψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους 
και/ή το καθεστώς των γονέων τους, πρόσβαση στην παιδεία· τονίζει πόσο σημαντικό 
είναι να υπάρξει εγγύηση για παρόμοια πρόσβαση σε παιδιά μεταναστών και/ή παιδιά 
προσφύγων·

9. παραπέμπει στους στόχους και τους σκοπούς της Διαδικασίας της Βαρκελώνης οι οποίοι 
τάσσονται υπέρ της ισότητας των ευκαιριών όλων των παιδιών στον τομέα της ανάπτυξης 
καθώς και για έναν επαρκή αριθμό υποδομών υποδοχής·

10. επισημαίνει το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά τα οποία φροντίζουν τους γονείς τους ή τα 
αδέλφια τους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε ειδική 
στοχοθετημένη ενίσχυση·

11. υπογραμμίζει ότι τα άτομα τα οποία φροντίζουν επαγγελματικά τα παιδιά χρειάζονται 
συνεχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, καλές συνθήκες εργασίας και ένα λογικό μισθό 
ώστε να ενισχύεται η συνέχεια των φροντίδων και τα υψηλά πρότυπα μέριμνας·

12. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η κοινωνία, ιδιαίτερα οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει 
να έχουν άμεση εμπλοκή, ώστε να προωθήσουν τη γνώση όσον αφορά τα δικαιώματα των 
παιδιών και την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων·

13. επισημαίνει την εκμετάλλευση παιδιών και νεαρών ατόμων στον τομέα της μόδας, της 
μουσικής, των ταινιών και του αθλητισμού·

14. καλεί άμεσα το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας 
κατά της βίας στο ιντερνέτ και στα οπτικοακουστικά μέσα·

15. τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η προώθηση της «πολιτιστικής διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών» από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Media και Πολιτισμός και καλεί το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή, να προκαλέσουν σε πρώιμο στάδιο το ενδιαφέρον των παιδιών στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και να ενθαρρύνουν έγκαιρα τη 
βούληση των παιδιών για μάθηση μέσω καινοτόμων προγραμμάτων σε κατάλληλη μορφή 
για τα παιδιά, τονίζοντας συγχρόνως τη σημασία της εκπαιδευτικής λειτουργίας των 
ΜΜΕ, ώστε να προωθήσει την εισαγωγή περιεχομένου παιδαγωγικού χαρακτήρα για μια 
πλέον ενσυνείδητη εμπλοκή των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης·

16. υποστηρίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα 
για την κατάταξη και την επισήμανση όσον αφορά την αγορά και τη διάδοση υλικού 
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οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και βιντεοπαιχνιδιών για ανήλικους, ώστε το 
ευρωπαϊκό πρότυπο να χρησιμεύσει ως σχετικό μοντέλο στις χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για 
να προστατεύσουν τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από πολλές 
απόψεις ή για τα οποία υφίσταται ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος, μεταξύ άλλων με τη λήψη 
μέτρων όπως η παροχή εφικτών και προσβάσιμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας· ζητεί να 
δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου για να αναγνωρίσουν και να 
υποστηρίξουν παιδιά τα οποία ευρίσκονται σε κίνδυνο·

18. καλεί άμεσα το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της εγκρίσεως της νέας οδηγίας σε 
ότι αφορά τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, να απαγορεύσει την 
παιδική πορνογραφία και τη βία στα παιδιά σε όλες τις υπηρεσίες· 

19. ζητεί, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
προστατεύσουν τους νέους από την επιβλαβή επιρροή του αλκοόλ και των 
απαγορευμένων ναρκωτικών·

20. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνενώσουν τους ανθρώπινους πόρους τους 
και τα προγράμματά τους για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής·

21. καλεί τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, να μειώσουν 
ταχέως και σε σημαντικό βαθμό την ένδεια των παιδιών και να θέσουν κριτήρια 
αναφοράς, προσφέροντας σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 
καταγωγή, ίδιες ευκαιρίες·

22. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να καθορίσουν συγκεκριμένες μορφές της 
τακτικής ανταλλαγής εμπειριών και στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων για τα 
δικαιώματα των παιδιών να διατυπώσουν κριτήρια αξιολόγησης, που θα επιτρέπουν την 
αντικειμενική σύγκριση, λαμβανομένων υπόψη των ετερογενών δομών στα διάφορα 
κράτη μέλη·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να εξασφαλίσουν κατά την περαιτέρω ανάπτυξη 
της στρατηγικής της επικοινωνίας με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών και την
υποστήριξη των δικτύων πληροφοριών για τα παιδιά, ότι θα αναπτυχθούν μέσα, τα οποία 
επιτρέπουν στα παιδιά επιτοπίως και με προσωπική επαφή να λαμβάνουν, ειδικά 
προετοιμασμένες για τα παιδιά, πληροφορίες υψηλού επιπέδου·

24. τονίζει το δικαίωμα για ιατρική μέριμνα των παιδιών και των νεαρών, που είναι ουσιώδες 
για τη σωστή ανάπτυξη·

25. υπενθυμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί χώροι είναι χώροι όπου τα παιδιά θα 
πρέπει να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους στα πλαίσια του σεβασμού 
των υποχρεώσεών τους·

26. επιμένει στο γεγονός ότι η σχολική και πολιτιστική εκπαίδευση προετοιμάζει το παιδί να 
καταλάβει τη θέση του στην κοινωνία ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης·
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27. υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός και η παιδεία είναι δύο σημαντικοί παράγοντες για την 
ανάπτυξη και ολοκλήρωση του παιδιού και ότι ενισχύουν την προσωπικότητά του, 
οξύνουν την ευαισθησία του και αναπτύσσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά του·

28. συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους σε σχέση 
με παιδιά τα οποία έχουν αποτύχεις το σχολείο, με την εισαγωγή καινοτομιών και την 
ανάπτυξη κατάλληλα προσαρμοσμένων παιδαγωγικών μεθόδων·

29. συνιστά επίσης στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να μελετήσουν τις ειδικές ανάγκες 
των ανάπηρων μαθητών και την εφαρμογή ενός εξειδικευμένου προγράμματος σχολικής 
εκπαίδευσης που θα προωθεί την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·
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