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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iek
šlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā bērna cieņu izšķiroši ietekmē arī tas, kā tiek ievērotas viņa tiesības uz izglītību un 
kultūru;

B. tā kā bērna tiesības ir jāievēro un jāciena visās ar izglītību, kultūru un sabiedrību saistītās 
vietās, kur notiek bērna attīstība;

C. tā kā skola nav tika vieta, kur notiek bērna audzināšana, bet tā ir arī vieta, kur bērns iegūst 
zināšanas un apgūst kultūru;

D. tā kā bērna tiesību neierobežota ievērošana ir pakāpeniskas attīstības galapunkts, kas b
ērnam sniedz iespējas kļūt par patstāvīgu un atbildīgu cilvēku;

E. tā kā ir jāņem vērā to bērnu tiesības, kuriem ir grūtības mācībās, vispirms ieviešot viņu 
vajadzībām piemērotas pedagoģiskās metodes;

F. tā kā nekavējoties ir jāpastiprina pasākumi bērnu invalīdu izglītošanas veicināšanai, lai 
atvieglotu šo bērnu integrēšanos sabiedrībā,

1. atzinīgi vērtē stratēģiju par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību, kura iekļauta ES pas
ākumos, lai nodrošinātu bērnu tiesību efektīvu aizsardzību un novērstu ekonomisku, kā arī
jebkāda cita veida ļaunprātīgu izmantošanu, un saistībā ar kuru ES ir apņēmusies ievērot 
pamattiesības, tostarp bērnu tiesības;

2. uzsver, ka ir jānovērš jebkāda veida izstumtība, diskriminācija un vardarbība pret bērniem;

3. uzskata, ka ir jāizstrādā konkrēti projekti, piemēram, palīdzības tālruņa līnijas, ar ko nodro
šina bezmaksas piekļuvi palīdzībai visās ES oficiālajās valodās;

4. uzskata, ka ir jāpastiprina Eiropas bērnu tiesību foruma, tīmekļa vietnē uzturētās diskusiju 
un darba platformas, EK starpresorsu grupas darbība un jānosaka koordinators bērnu ties
ību jautājumā, lai varētu uzlabot bērnu situāciju visā pasaulē;

5. aicina ES, sniedzot informāciju un ieteikumus, aktīvi piedalīties pasākumos, lai Eiropas 
Savienībā un ārpus tās veicinātu izpratni par ANO Konvenciju par bērna tiesībām;

6. uzsver, ka tiesības uz izglītību ir pamatnosacījums bērna kā sabiedrības locekļa attīstībai un 
šīs tiesības ir jāattiecina uz visiem bērniem neatkarīgi no viņu individuālajām spējām, etnisk
ās piederības un sociālā, kā arī ģimenes stāvokļa; 

7. mudina dalībvalstis izstrādāt programmas skolotāju un skolēnu apmaiņai ar valstīm ārpus 
Eiropas Savienības, jo īpaši ar Tuvo Austrumu un jaunattīstības valstīm, un veicināt 
izpratni par bērna tiesībām, īpaši ņemot vērā tiesības uz izglītību un dzimumu līdztiesības 
jautājumu;
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1 Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2006. gada 13. decembrī par grozījumiem 
Padomes Direktīvā 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinē
šanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos (P6_TA(2006)0559).

8. uzskata, ka izglītības sistēmai ir jābūt pieejamai bērniem neatkarīgi no viņu un/vai viņu vec
āku statusa; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt šo pieejamību ieceļotāju un/vai bēgļu bērniem;

9. norāda uz Barselonas procesā noteiktajiem mērķiem par visu bērnu attīstību atbilstīgi iesp
ēju taisnīguma principam un par pietiekami nodrošinātām aprūpes iespējām;

10. norāda, ka bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un kurus aprūpē vecāki vai brāļi un māsas, 
ir jāsniedz īpaša un atbilstīga palīdzība; 

11. uzsver, ka personām, kuras profesionāli nodarbojas ar bērnu aprūpi, ir jānodrošina augstv
ērtīga tālākizglītība, labi darba apstākļi un atbilstīgs atalgojums, lai veicinātu aprūpes ilgtsp
ējību un augstu līmeni;

12. atgādina, ka sabiedrība, jo īpaši vecāki un audzinātāji, ir jāiesaista, lai veicinātu zināšanas 
par bērna tiesībām un īstenotu šo tiesību ievērošanu;

13. norāda uz bērnu un jauniešu ļaunprātīgu izmantošanu modes, mūzikas, kino un sporta 
pasaulē;

14. aicina Padomi un Komisiju īstenot pasākumus, ar kuriem nodrošina atbilstīgu aizsardzību 
pret vardarbību internetā un plašsaziņas līdzekļos;

15. uzsver, ka pastiprināti ir jāveicina „bērnu kultūras” attīstība, izmantojot Eiropas mēroga 
programmas plašsaziņas līdzekļu un kultūras jomā, un aicina Padomi un Komisiju, 
īstenojot inovatīvus projektus bērniem piemērotā veidā, rosināt viņos interesi par Eiropas 
kultūru un notikumiem, kā arī savlaicīgi veicināt bērnu vēlmi mācīties; vienlaikus uzsver 
plašsaziņas līdzekļu nozīmi bērnu audzināšanā, lai, izmantojot pedagoģiskus tematus, 
veicinātu dažādu plašsaziņas līdzekļu mērķtiecīgāku izmantošanu;

16. atbalsta to, ka Eiropas Savienībā ir jāveido vienota sistēma nepilngadīgajiem paredzēto 
audiovizuālo materiālu un videospēļu klasificēšanai un marķēšanai, lai Eiropas standarts 
kalpotu kā piemērs valstīm ārpus Eiropas Savienības;

17. uzsver, ka, lai aizsargātu bērnus, kuri daudzējādā ziņā ir atstāti novārtā vai ir īpaši apdraud
ēti, dalībvalstīm ir jāpastiprina savi centieni, tostarp īstenojot pasākumus, kas saistīti ar 
pieejamu un augstvērtīgu pakalpojumu sniegšanu; tādēļ aicina izveidot piemērotus uzraudz
ības mehānismus, lai iegūtu informāciju par apdraudētajiem bērniem un palīdzētu viņiem;

18. saistībā ar jauno direktīvu par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem1 aicina 
Padomi un Komisiju aizliegt bērnu pornogrāfiju un vardarbību pret bērniem visos audiovizu
ālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumos;

19. aicina Padomi un dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu jauniešus 
no alkohola un aizliegto narkotisko vielu kaitīgās ietekmes;
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20. aicina Padomi un dalībvalstis apvienot šīs stratēģijas īstenošanai nepieciešamos resursus un 
projektus;

21. aicina dalībvalstis, izmantojot Eiropas programmas, strauji un ievērojamā apjomā samazin
āt bērnu nabadzību, izstrādāt kritērijus un vienlaikus nodrošināt visiem bērniem vienādas 
iespējas neatkarīgi no viņu sociālā stāvokļa; 

22. aicina Padomi un dalībvalstis noteikt konkrētus veidus pastāvīgai pieredzes apmaiņai un 
saistībā ar informācijas apkopošanu bērnu tiesību jautājumā izstrādāt novērtēšanas krit
ērijus, kas, ņemot vērā heterogēnās struktūras dažādās valstīs, nodrošina objektīvu salīdzin
ājumu;

23. aicina Komisiju un dalībvalstis, pilnveidojot saziņas stratēģiju bērnu tiesību jautājumā un 
atbalstot bērniem paredzētās informācijas tīklu izveidi, nodrošināt, ka tiek izstrādāti materi
āli, kas bērniem sniedz iespējas uz vietas un personiski saņemt tiem piemērotā veidā
sagatavotu augstas kvalitātes informāciju;

24. uzsver, ka bērnu un jauniešu tiesības uz medicīnisko aprūpi būtiski ietekmē veselīgu aug
šanas procesu;

25. atgādina, ka izglītības un kultūras iestādes ir vietas, kur bērniem, pildot savus pienākumus, 
ir jābūt spējīgiem, neierobežoti izmantot savas tiesības;

26. uzsver, ka skolas un kultūras izglītība sagatavo bērnu tam, lai viņš kā brīvs un atbildīgs 
pilsonis var iekļauties sabiedrībā;

27. uzsver, ka kultūra un izglītība ir divi būtiski vektori bērna attīstībā, kuri ietekmē viņa 
personību, jūtīgumu un attīsta viņa fantāziju un jaunradi;

28. iesaka Komisijai un dalībvalstīm, ieviešot jauninājumus un izstrādājot piemērotas pedago
ģiskās metodes, turpināt savu darbu saistībā ar bērniem, kuri ir nesekmīgi skolā;

29. iesaka Komisijai un dalībvalstīm izpētīt skolēnu invalīdu īpašās vajadzības un iespējas 
īstenot šīm vajadzībām piemērotu apmācības programmu, lai veicinātu šo bērnu integrē
šanos sabiedrībā. 
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