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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a gyermekek méltósága szempontjából az oktatáshoz és kultúrához való joguk 
elismerése is meghatározó jelentőségű,

B. mivel elengedhetetlen, hogy valamennyi oktatási, kulturális és egyesületi helyszínen, ahol a 
gyermekek fejlődnek, tiszteletben tartsák a gyermekek jogait, és érvényt szerezzenek 
azoknak,

C. mivel az iskola nem csak a nevelés helyszíne, hanem olyan hely is, ahol tudást és kultúrát 
sajátítanak el,

D. mivel a gyermekek jogainak korlátlan gyakorlása egy fokozatos fejlődés végpontja, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy önálló és felelősségteljes emberekké váljanak,

E. mivel figyelembe kell venni az iskolai nehézségekkel küzdő gyermekek jogait, elsősorban a 
szükségleteikhez igazított pedagógiai módszerek bevezetésével,

F. mivel sürgősen fokozni kell a fogyatékkal élő gyermekek beiskolázásának támogatását 
célzó intézkedéseket, hogy megkönnyítsék e gyermekek társadalomba való beilleszkedését,

1. üdvözli az EU intézkedéseiben a gyermek jogainak előmozdítására és védelmére irányuló
stratégiát, amely a gyermek jogai hatékony védelmének biztosítását, illetve a gazdasági és 
egyéb kizsákmányolás megelőzését célozza és amelynek keretében az EU elkötelezte magát 
az alapvető jogok – beleértve a gyermekjogot – tiszteletben tartása mellett;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekekkel szembeni kirekesztés, megkülönböztetés és erőszak 
valamennyi formáját meg kell akadályozni;

3. úgy véli, hogy olyan konkrét projektek megvalósítására van szükség, mint például a 
segélyvonalak, amelyek valamennyi hivatalos nyelven ingyenes segítséget nyújtanak;

4. szükségesnek tartja az Európai Gyermekjogi Fórum, a webes támogatású tárgyalási és 
munkaplatform, az Európai Bizottság szolgálatközi csoportja és egy gyermekjogi 
koordinátor kinevezésének megerősítését ahhoz, hogy a gyermekek helyzetét világszerte 
javítani lehessen,;

5. felszólítja az EU-t, hogy felvilágosítás és ajánlások révén vegyen részt tevőlegesen a 
gyermekek jogairól szóló egyezmény ismertségének előmozdításában és az Európai Unión 
belül és kívül történő terjesztésében;

6. hangsúlyozza, hogy az oktatáshoz való jog alapvető követelménye a gyermekek társadalmi 
fejlődésének és minden gyermek számára egyéni képességei szerint, az etnikai és társadalmi 
származásától, illetve a szülei családi állapotától függetlenül hozzáférhetőnek kell lennie;
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7. szükségesnek tartja, hogy a 7. kutatási keretprogramból forrásokat teremtsenek elő pl. a 
környezetterheléseknek a gyermekek körében jelentkező allergia gyakoriságára és más 
környezeti megbetegedésekre gyakorolt embergyógyászati hatásainak, valamint a növekvő
médiafogyasztás szociális magatartásra és kommunikációra gyakorolt hatásainak a kutatása 
céljából;

8. úgy ítéli meg, hogy a gyermekeknek helyzetüktől, illetve szüleik helyzetétől függetlenül 
hozzá kell férniük az oktatáshoz; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a migráns és
menekült gyermekek számára is biztosítsák ezt a hozzáférést;

9. felhívja a figyelmet a valamennyi gyermek számára egyenlő fejlődési esélyek és megfelelő
gondozási intézmények biztosítására irányuló barcelonai folyamat célkitűzéseire;

10. rámutat arra, hogy azoknak a gyermekeknek, akik különleges szükségletekkel rendelkező
szülőket vagy testvéreket gondoznak, jogosultnak kellene lenniük egyedi, megfelelő irányú
támogatásra;

11. hangsúlyozza, hogy azoknak a személyeknek, akik hivatásszerűen gyermekgondozással 
foglalkoznak, folyamatos jó minőségű továbbképzést, jó munkakörülményeket és megfelelő
fizetést kell felkínálni a gondozás folyamatosságának, valamint a magas színvonalnak az el
őmozdítása céljából;

12. emlékeztet arra, hogy a gyermekjogok ismertségének előmozdításához és e jogok 
gyakorlásának megalapozásához a társadalmat, különösen a szülőket és a nevelőket is be 
kell kapcsolni;

13. rámutat a gyermekek és fiatalok kizsákmányolására és kihasználására a divat, a zene, a film 
és a sport világában;

14. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek az interneten és az audiovizuális 
médiában tapasztalható erőszaktól megfelelő védelmet biztosító intézkedéseket;

15. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a „gyermekkultúra” előmozdítását a Média és a Kultúra 
európai programokon keresztül, és felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy keltsen 
érdeklődést a gyermekek számára megfelelő formában, innovatív projektek segítségével az 
európai kultúra és az európai nyelvek iránt, és ébressze fel idejekorán a gyermekek 
tanuláshoz való kedvét; ezzel egyidejűleg rámutat a médiaoktatás jelentőségére, annak 
érdekében, hogy a különböző pedagógiai tartalmak bevezetésével a médiák tudatosabb 
felhasználását támogassák;

16. kiáll amellett, hogy hozzanak létre egységes rendszert az Európai Unióban a kiskorúaknak 
szóló audiovizuális tartalmak és videojátékok értékesítés és terjesztés céljából történő
osztályozására és jelölésére, hogy az európai szabvány mintaként szolgálhasson az Európai 
Unión kívüli országok számára;

17. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak erősíteniük kell a több szempontból hátrányos helyzet
ű, vagy különösen erősen veszélyeztetett gyermekek védelmére irányuló erőfeszítéseket, 
többek között olyan intézkedésekkel is, mint például megfizethető és hozzáférhető min



AD\673459HU.doc 5/7 PE 388.396v02-00

HU

1 A tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató
tevékenységekre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 
módosítására irányuló 2006. december 13-i első olvasati európai parlamenti álláspont (P6_TA(2006)0559.

őségi szolgáltatások rendelkezésre bocsátása; felszólít ezért arra, hogy hozzanak létre 
megfelelő nyomon követési mechanizmusokat a veszélyeztetett gyermekek azonosítása és 
támogatása céljából;

18. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tekintettel az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv1 elfogadására, valamennyi audiovizuális 
médiaszolgáltatásban tiltsa a gyermekpornográfiát és a gyermekek elleni erőszakot;

19. követeli, hogy a gyermekeknek szóló audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak 
az élelmezési profilok alapján magas zsír-, cukor- vagy sótartalmú élelmiszereket és 
italokat, illetve alkoholtartalmú italokat népszerűsítő reklámokat, sem szponzorálást és 
marketingtevékenységet;

20. felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy egyesítsék az e stratégia végrehajtásához 
szükséges erőforrásaikat és projektjeiket;

21. felhívja a tagállamokat, hogy az európai programok támogatásával gyorsan és jelentős 
mértékben csökkentsék a gyermekszegénységet, és állapítsanak meg viszonyítási pontokat, 
továbbá ezzel egyidejűleg biztosítsák szociális származástól függetlenül valamennyi 
gyermek számára az esélyegyenlőséget;

22. felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy határozzák meg a rendszeres tapasztalatcsere 
konkrét formáit, és a gyermekjogokra vonatkozó adatok gyűjtésének keretében 
fogalmazzanak meg értékelési kritériumokat, amelyek a különböző államok heterogén 
struktúráit figyelembe véve lehetővé teszik az objektív összehasonlítást;

23. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a gyermekjog témájával kapcsolatos 
kommunikációs stratégia továbbfejlesztésekor és a gyermekeknek szóló információs 
hálózatok támogatásakor gondoskodjanak arról, hogy olyan anyagokat dolgozzanak ki, 
amelyek a gyermekek számára közvetlenül és személyes érintkezés útján lehetővé teszik, 
hogy magas színvonalú, a gyermekekre szabottan feldolgozott információkhoz jussanak;

24. rámutat arra, hogy a gyermekek és fiatalok egészségügyi ellátáshoz való joga 
elengedhetetlen az egészséges növekedéshez;

25. emlékeztet arra, hogy az oktatási és kulturális intézmények olyan helyek, ahol a 
gyermekeknek olyan helyzetben kell lenniük, hogy kötelességeik betartása mellett 
korlátlanul gyakorolhassák jogaikat;

26. hangsúlyozza, hogy a gyermekeket az iskolai és kulturális nevelés készíti fel arra, hogy 
szabad és felelősségteljes polgárokként tudják elfoglalni helyüket a társadalomban;

27. hangsúlyozza, hogy a kultúra és az oktatás a gyermek kibontakozásának két lényeges 
tényezőjét képezi, amelyeken keresztül kibontakozik személyisége, alakul érzékenysége, és 
fejlődik képzelőereje és alkotóképessége;
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28. ajánlja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy újítások bevezetésével és kiigazított 
pedagógiai módszerek kidolgozásával folytassák az iskolában kudarcot valló gyermekekre 
irányuló erőfeszítéseiket;

29. ajánlja továbbá a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy vizsgálják meg a fogyatékkal élő
diákok különleges szükségleteit, illetve a társadalomba való beilleszkedésük előmozdítását 
célzó, szükségleteikhez igazított beiskolázási program végrehajtását;
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