
AD\673459LT.doc PE 388.396v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Kultūros ir švietimo komitetas

2007/2093(INI)

26.6.2007

NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl ES vaikų teisių strategijos
(2007/2093(INI))

Nuomonės referentė: Lissy Gröner



PE 388.396v02-00 2/6 AD\673459LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\673459LT.doc 3/6 PE 388.396v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi vaiko orumui lemiamą svarbą turi ir jo teisių į švietimą ir kultūrą suvokimas,

B. kadangi visose švietimo, kultūros ir kitose visuomeninėse įstaigose, kuriose jie vystosi, b
ūtina gerbti vaikų teises ir jas pripažinti,

C. kadangi mokykla yra ne tik vieta, kurioje vykdomas auklėjimas, bet ir vieta kurioje įgyjama 
žinių bei kultūros,

D. kadangi neribojamas naudojimasis vaiko teisėmis yra galutinis proceso, kurio metu jiems 
suteikiama galimybė tapti savarankiškais ir atsakomybės jausmą turinčiais žmonėmis, ta
škas,

E. kadangi būtina atsižvelgti į mokyklose sunkumų turinčių vaikų teises, visų pirma taikant jų
poreikius atitinkančius pedagoginius metodus,

F. kadangi būtina nedelsiant sustiprinti priemones neįgalių vaikų mokymui mokyklose siekiant 
palengvinti tokių vaikų integraciją į visuomenę,

1. pritaria vaikų teisių skatinimo ir apsaugos strategijai taikant ES priemones, pagal kurias būt
ų užtikrinama veiksminga vaikų teisių apsauga ir užkertamas kelias ekonominiam bei visų
kitų formų išnaudojimui atsižvelgiant į tai, kad ES įsipareigojo gerbti pagrindines teises, 
įskaitant ir vaikų teises;

2. pabrėžia, kad būtina panaikinti visas atskirties, diskriminavimo  ir prievartos prieš vaikus 
formas;

3. mano, kad reikia įgyvendinti konkrečius projektus, pagal kuriuos būtų užtikrinama galimyb
ė naudotis pagalbos paslaugomis nemokamai visomis oficialiosiomis kalbomis, pvz., steigti 
pagalbos telefonų linijas;

4. mano, kad norint visame pasaulyje pagerinti vaikų padėtį yra būtina sustiprinti Europos 
vaiko teisių forumo, internetinės diskusijų ir darbo platformos, Europos Komisijos tarp
žinybinės darbo grupės veiklą ir paskirti už vaiko teises atsakingą koordinatorių;

5. reikalauja, kad ES vykdydama švietėjišką veiklą ir konsultacijas aktyviai dalyvautų didinant 
informuotumą apie Vaiko teisių konvenciją ir skleistų šias žinias Europos Sąjungoje ir už
jos ribų;

6. pabrėžia, kad teisė į išsilavinimą yra viena svarbiausių vaikų socializacijos prielaidų ir turi b
ūti prieinama visiems vaikams, atsižvelgiant į individualius sugebėjimus ir neatsižvelgiant į
etninę ir visuomeninę kilmę bei šeiminę padėtį;

7. ragina valstybes nares pradėti vykdyti mokytojų ir mokinių mainų programas su šalimis, 
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1 Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį 2006 m. gruodžio 13 d. svarstymą, atsižvelgiant į direktyvą, 
iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą Nr. 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose 

nepriklausančiomis Europos Sąjungai, o ypač su šalimis Artimuosiuose Rytuose bei 
besivystančiomis šalimis ir plėsti bei stiprinti vaiko teises ypatingą dėmesį kreipiant į teisę
gauti išsilavinimą bei lyčių lygybės aspektą;

8. mano, kad vaikai nepaisant savo statuso ir (arba) jų tėvų statuso privalo turėti galimybę
gauti išsilavinimą; pabrėžia, kaip yra svarbu tokią galimybę suteikti migrantų ir (arba) pabėg
ėlių vaikams;

9. atkreipia dėmesį į Barselonos deklaracijoje numatytus lygiateisio visų vaikų vystymosi ir 
pakankamų priežiūros galimybių tikslus; 

10. atkreipia dėmesį, kad vaikai, kurie tenkina tėvų arba brolių ir seserų specifinius poreikius, 
turi teisę į specifinę, atitinkamai teikiamą pagalbą;

11. pabrėžia, kad norint skatinti rūpybos tęstinumą ir aukštus standartus, vaikų rūpybos srityje 
dirbantiems asmenims būtina sudaryti sąlygas aukštos kokybės nuolatiniam mokymuisi, u
žtikrinti geras darbo sąlygas ir atitinkamą atlyginimą;

12. primena, kad būtina įtraukti visuomenę, o ypač tėvus ir auklėtojus siekiant skatinti 
informuotumą apie vaiko teises bei šių teisių laikymąsi;

13. atkreipia dėmesį į vaikų ir nepilnamečių išnaudojimą mados, muzikos, kinematografijos ir 
sporto srityse;

14. ragina Tarybą ir Komisiją imtis priemonių, kurios padėtų tinkamai apsaugoti nuo smurto 
internete ir garso ir vaizdo žiniasklaidoje;

15. pabrėžia, kad vykdant Europos kultūros ir žiniasklaidos programas būtina skatinti ugdyti 
vaikų kultūrą, ir ragina Tarybą bei Komisiją pagal vaikams pritaikytus novatoriškus 
projektus skatinti susidomėjimą Europos kultūra ir kalbomis bei pakankamai anksti 
paskatinti vaikų norą mokytis; tuo pat metu pabrėžia žiniasklaidos priemonių vaidmenį aukl
ėjimo procese ir siekia, kad, įtraukus pedagoginius aspektus, jos būtų naudojamos s
ąmoningiau;

16. pritaria tam, kad Europos Sąjungoje kuriama bendra garso ir vaizdo turinio, bei video
žaidimų pardavimą ir platinimą reguliuojanti klasifikavimo bei ženklinimo sistema, siekiant 
kad Europos standartas taptų pavyzdžiu šalyse, kurios nepriklauso Europos Sąjungai;

17. pabrėžia, kad valstybės narės privalo sustiprinti pastangas saugant vaikus, kurie daugeliu at
žvilgių yra nuskriausti arba jiems gresia didelis pavojus, taip pat ir imantis priemonių kaip 
pvz., teikiant įperkamas ir prieinamas aukštos kokybės paslaugas; todėl prašo sukurti 
tinkamus priežiūros mechanizmus, kuriuos taikant būtų galima identifikuoti pavojuje esan
čius vaikus ir jiems padėti;

18. atsižvelgdamas į priimtą naująją direktyvą dėl garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų1, 
ragina Tarybą ir Komisiją uždrausti vaikų pornografiją ir smurtą prieš vaikus visoje garso ir 
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išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu (P6_TA(2006)0559).

vaizdo žiniasklaidoje;

19. ragina Tarybą ir valstybes nares imtis visų būtinų priemonių siekiant apsaugoti nepilname
čius nuo žalingo alkoholio ir nelegalių narkotinių medžiagų poveikio;

20. ragina valstybes nares sujungti savo išteklius ir projektus kad būtų galima įgyvendinti šią
strategiją;

21. ragina valstybes nares vykdant Europos masto programas skubiai ir žymiai sumažinti vaikų
skurdą bei nustatyti šio proceso gaires ir tuo pat metu visiems vaikams, neatsižvelgiant į jų
socialinę kilmę, suteikti lygias galimybes;

22. ragina Tarybą ir valstybes nares nustatyti konkrečias reguliaraus keitimosi patirtimi formas 
ir renkant duomenis apie vaikų teisių padėtį suformuluoti įvertinimo kriterijus, kuriuos 
naudojant būtų atsižvelgiama į skirtingas struktūras įvairiose valstybėse narėse ir būtų
galima atlikti objektyvų palyginimą;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau vystant informacinę strategiją vaikų teisių tema bei 
remiant informacinius vaikams skirtus tinklus užtikrinti, kad bus sukurtos priemonės, kurias 
taikant vaikai galės vietoje asmeniškai gauti jiems pritaikytą aukštus standartus atitinkančią
informaciją;

24. atkreipia dėmesį, kad vaikų ir nepilnamečių teisė gauti medicininę priežiūrą yra gyvybiškai 
svarbi sveikam jų vystymuisi;

25. primena, kad švietimo ir kultūros institucijos yra vietos, kur vaikams turi būti sudaromos s
ąlygos naudotis savo teisėmis, taip pat nepamirštamos jų pareigos;

26. pabrėžia, kad mokyklinis lavinimas ir kultūrinis švietimas ruošia vaiką, kaip laisvą ir 
atsakingą pilietį, rasti jam savo vietą visuomenėje;

27. pabrėžia, kad kultūra ir švietimas yra dvi pagrindinės sritys, kuriose formuojama vaiko 
asmenybė, jautrumas, lavinama fantazija ir kūrybiškumas;

28. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms, taikant naujoves ir vystant pritaikytus 
pedagoginius metodus, toliau stengtis padėti sunkumų mokyklose turintiems vaikams;

29. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms toliau tirti specifinius neįgalių moksleivių
poreikius ir įgyvendinti jų poreikiams pritaikytą mokymo programą, skirtą pastarųjų
integracijai į visuomenę.
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