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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het voor de waardigheid van een kind ook van doorslaggevend belang is 
dat het gebruik kan maken van zijn recht op onderwijs en cultuur,

B. overwegende dat het absoluut noodzakelijk is op alle plaatsen van onderwijs, cultuur en 
vereniging, waar deze zich ook  ontwikkelen, rekening te houden met de rechten van 
kinderen en deze te doen eerbiedigen,

C. overwegende dat de school niet alleen een plaats is waar een opleiding wordt gegeven, 
maar ook een plaats waar kennis en cultuur worden doorgegeven,

D. overwegende dat de onbeperkte uitoefening van de rechten van het kind het eindpunt 
vormt van een geleidelijke ontwikkeling die het voor kinderen mogelijk maakt uit te 
groeien tot voor zichzelf opkomende mensen met verantwoordelijkheidsbesef,

E. overwegende dat rekening moet worden gehouden met het recht van kinderen die 
schoolproblemen hebben, vooral door invoering van opvoedkundige methodes die op hun 
behoeften zijn afgestemd,

F. overwegende dat de maatregelen ter bevordering van het schoolonderricht aan 
gehandicapte kinderen dringend moeten worden versterkt om de integratie van deze 
kinderen in de maatschappij te vergemakkelijken,

1. is ingenomen met de strategie ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind 
bij de maatregelen van de EU, welke strategie voor een doeltreffende bescherming van 
deze rechten moet zorgen, die economische uitbuiting alsmede iedere vorm van misbruik 
moet voorkomen en in het kader waarvan de EU zich tot eerbiediging van de 
grondrechten, met inbegrip van de rechten van het kind, heeft verplicht;

2. onderstreept dat uitsluiting en discriminatie van en geweld tegen kinderen in alle vormen 
moet worden verhinderd;

3. acht het noodzakelijk om concrete projecten, zoals hulplijnen, te organiseren die kosteloos 
toegang tot hulp in alle officiële talen van de EU bieden;

4. acht het noodzakelijk het Europese Forum voor kinderrecht, het discussie- en 
werkplatform met webondersteuning, de diverse diensten omvattende groepen van de 
Europese Commissie en de benoeming van een coördinator voor kinderrechten te 
versterken om de situatie van kinderen in de gehele wereld te kunnen verbeteren;

5. dringt er bij de EU op aan door voorlichting en aanbevelingen actief deel te nemen aan de 
bevordering van de kennis over de Conventie inzake de rechten van het kind en haar 
verspreiding binnen en buiten de Europese Unie;
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6. onderstreept dat het recht op onderwijs een fundamentele voorwaarde voor de 
maatschappelijke ontwikkeling van kinderen vormt en dat onderwijs voor alle kinderen op 
grond van hun individuele capaciteiten en onafhankelijk van hun etnische en 
maatschappelijke afkomst alsmede burgerlijke staat toegankelijk moet zijn;

7. moedigt de lidstaten aan om uitwisselingsprogramma's voor leerkrachten en scholieren 
met landen buiten de Europese Unie in te stellen, met name met landen in het Nabije 
Oosten en de ontwikkelingslanden, en de rechten van het kind met speciale inachtneming 
van het recht op onderwijs en gelijke rechten voor de beide geslachten te verspreiden en te 
stimuleren;

8. is van mening dat kinderen ongeacht hun status en/of de status van hun ouders toegang tot 
het onderwijssysteem moeten hebben; onderstreept hoe belangrijk het is om aan kinderen 
van migranten en/of vluchtelingen deze toegang te bieden;

9. wijst erop dat de doelstellingen van Barcelona erop gericht zijn alle kinderen 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden die recht doen aan hun kansen en om tevens 
voldoende opvangmogelijkheden te bieden;

10. wijst erop dat kinderen die de zorg hebben voor ouders of broers of zusters met bijzondere 
behoeften aanspraak moeten kunnen maken op specifieke en daarop gerichte 
ondersteuning;

11. onderstreept dat aan personen die een beroep in de kinderverzorging hebben een 
hoogwaardige voortdurende verdere opleiding, goede arbeidsvoorwaarden en een 
passende beloning moet worden geboden om de continuïteit van de verzorging alsmede 
hoge normen te bevorderen;

12. herinnert eraan dat de samenleving, met name de ouders en opvoeders, moet worden 
ingeschakeld om de kennis over de rechten van het kind te bevorderen en de uitoefening 
van deze rechten gangbaar te maken;

13. wijst op de uitbuiting van kinderen en jongeren in de wereld van de mode, muziek, film en 
van de sport;

14. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan om maatregelen te nemen die een passende 
bescherming tegen geweld op het internet en in de visuele media vormen;

15. onderstreept dat de bevordering van "kindercultuur" door de Europese programma's media 
en cultuur moet worden versterkt en dringt er bij de Raad en de Commissie op aan door 
innovatieve projecten in een voor kinderen geschikte vorm plezier in de omgang met de 
Europese cultuur en Europese talen aan te kweken en vroegtijdig bij kinderen de 
motivering om te leren te stimuleren; onderstreept daarbij tevens de betekenis van de 
mediaopvoeding, waarbij met de invoering van pedagogische inhouden een meer 
weloverwogen inzet van de verschillende media kan worden bevorderd;

16. bepleit dat in de Europese Unie een uniform systeem wordt opgezet voor de classificering 
en etikettering voor de verkoop en verspreiding van audiovisuele inhouden en 
videospellen voor minderjarigen, opdat deze Europese norm als voorbeeld kan dienen 
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voor de landen buiten de Europese Unie;

17. onderstreept dat de lidstaten hun inspanningen ter bescherming van kinderen die in 
meerdere opzichten benadeeld zijn of die bijzonder kwetsbaar zijn, moeten versterken, 
onder meer ook door maatregelen als het beschikbaar stellen van betaalbare en 
toegankelijke diensten van hoge kwaliteit; vraagt om invoering van passende 
controlemechanismen om kinderen die gevaar lopen op het spoor te komen en te 
ondersteunen;

18. verzoekt de Raad en de Commissie met het oog op de aanneming van de nieuwe richtlijn 
voor de audiovisuele mediadiensten1 om het tonen van kinderpornografie en geweld 
tegenover kinderen in alle visuele mediadiensten te verbieden;

19. verzoekt de Raad en de lidstaten al het nodige te doen om jongeren te beschermen tegen 
de schadelijke invloed van alcohol en verboden drugs;

20. verzoekt de Raad en de Commissie om voor de uitvoering in de praktijk van deze strategie 
hun middelen en projecten te bundelen;

21. dringt er bij de lidstaten op aan om met ondersteuning van de Europese programma's de 
kinderarmoede snel aanzienlijk te verminderen en benchmarks vast te stellen en tevens 
aan alle kinderen, onafhankelijk van hun sociale afkomst, dezelfde kansen te bieden;

22. verzoekt de Raad en de lidstaten om concrete vormen van een regelmatige uitwisseling 
van ervaringen vast te stellen en in het kader van het verzamelen van de gegevens over de 
rechten van het kind beoordelingscriteria te formuleren die met inachtneming van de 
heterogene structuren in verschillende landen een objectieve vergelijking mogelijk maken;

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij de verdere ontwikkeling van de 
communicatiestrategie over het onderwerp rechten van het kind en bij de ondersteuning 
van de informatienetwerken voor kinderen te waarborgen dat er materiaal wordt 
ontwikkeld die het voor kinderen ter plaatse en in een persoonlijk contact mogelijk maken 
specifiek op kinderen toegesneden informatie van een hoog niveau te krijgen;

24. onderstreept dat het recht op medische verzorging van kinderen en jongeren essentieel is 
voor een gezonde groei;

25. herinnert eraan dat instellingen voor onderwijs en cultuur plaatsen zijn waar kinderen de 
mogelijkheid moeten hebben hun rechten, met inachtneming van hun plichten, onbeperkt 
uit te oefenen;

26. onderstreept dat de ontwikkeling van het kind op school en op cultureel gebied het kind 
erop moet voorbereiden als vrije en zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste burger 
zijn plaats in de samenleving in te nemen;

  
1 Standpunt van het Europees Parlement, vastgesteld in eerste lezing op 13 december 2006 met het oog op de 
wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten 
(P6_TA(2006)0559).
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27. onderstreept dat cultuur en onderwijs twee essentiële sectoren van de ontplooiing van het 
kind zijn waardoor zijn persoonlijkheid zichtbaar wordt gemaakt, zijn gevoeligheid tot 
uiting wordt gebracht en waardoor zich zijn fantasie en creativiteit ontwikkelen;

28. beveelt de Commissie en de lidstaten aan om door de invoering van vernieuwingen en de 
ontwikkeling van aangepaste opvoedkundige methoden hun inspanningen ten behoeve van 
kinderen die op school mislukken voort te zetten;

29. beveelt de Commissie en de lidstaten verder aan onderzoek te wijden aan de bijzondere 
behoeften van gehandicapte scholieren en aan de uitvoering van een op hun behoeften 
toegesneden programma voor plaatsing op school ter bevordering van hun integratie in de 
samenleving.
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