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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że dla godności dziecka podstawowe znaczenie ma również 
korzystanie z prawa do nauki i kultury,

B. mając na uwadze, że niezbędne jest wprowadzenie i przestrzeganie praw dziecka we 
wszystkich instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i stowarzyszeniach, gdzie dzieci 
rozwijają się,

C. mając na uwadze, że szkoła nie służy jedynie wychowaniu, lecz jest również 
miejscem, gdzie wpaja się wiedzę i kulturę,

D. mając na uwadze, że nieograniczone korzystanie z praw dziecka jest ostatnim etapem 
stopniowego rozwoju, który pozwala dzieciom stać się samodzielnymi i 
odpowiedzialnymi ludźmi,

E. mając na uwadze, że należy uwzględnić prawa dzieci mających trudności w szkole, 
przede wszystkim poprzez wprowadzenie metod pedagogicznych dostosowanych do 
ich potrzeb,

F. mając na uwadze, że należy pilnie zintensyfikować działania zmierzające do wsparcia 
edukacji szkolnej dzieci niepełnosprawnych w celu ułatwienia im integracji 
społecznej,

1. z zadowoleniem przyjmuje obecność w działaniach UE strategii na rzecz wspierania i 
ochrony praw dziecka, której celem jest zagwarantowanie skutecznej ochrony praw 
dziecka oraz zapobieganie wyzyskowi ekonomicznemu oraz wszelkim innym formom 
wykorzystywania, i w ramach której UE zobowiązała się do poszanowania praw 
podstawowych, w tym praw dziecka;

2. podkreśla, że konieczne jest zapobieganie wszelkim formom wykluczenia, 
dyskryminacji i przemocy wobec dzieci;

3. uważa, że konieczne jest opracowanie konkretnych projektów, takich jak telefony 
zaufania, które gwarantują bezpłatny dostęp do pomocy we wszystkich językach 
urzędowych;

4. za niezbędne w celu umożliwienia poprawy sytuacji dzieci w skali światowej uważa 
wzmocnienie Europejskiego forum praw dziecka, internetowej platformy dyskusyjnej 
i roboczej, międzywydziałowej grupy Komisji Europejskiej oraz powołanie 
koordynatora do spraw praw dziecka;

5. wzywa UE do aktywnego udziału poprzez wyjaśnianie i zalecanie w szerzeniu 
znajomości Konwencji praw dziecka i jej rozpowszechnianiu na terenie Unii 
Europejskiej i poza nią;
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6. podkreśla, że prawo do kształcenia stanowi podstawowy warunek rozwoju 
społecznego dzieci i musi być zagwarantowane wszystkim dzieciom, zgodnie z ich 
indywidualnymi zdolnościami i niezależnie od ich pochodzenia etnicznego i 
społecznego, a także sytuacji rodzinnej;

7. zachęca państwa członkowskie do tworzenia programów wymiany nauczycieli i 
uczniów, w szczególności z krajami Bliskiego Wschodu i krajami rozwijającymi się, i 
wspierania oraz szerzenia praw dziecka ze szczególnym uwzględnieniem prawa do 
nauki i równouprawnienia płci;

8. jest zdania, że dzieci powinny mieć dostęp do edukacji bez względu na ich status i/lub 
status ich rodziców; podkreśla znaczenie tego dostępu dla dzieci emigrantów i/lub 
uchodźców;

9. zwraca uwagę na cele i zadania określone w decyzjach z Barcelony, dotyczące 
równych możliwości rozwoju wszystkich dzieci oraz wystarczającej opieki;

10. zwraca uwagę, że dzieci, które występują jako opiekunowie rodziców lub rodzeństwa 
wymagających opieki, powinny mieć prawo do szczególnego, ukierunkowanego 
wsparcia;

11. podkreśla, że osoby opiekujące się zawodowo dziećmi wymagają stałego szkolenia na 
wysokim poziomie, dobrych warunków pracy i odpowiedniego wynagrodzenia w celu 
zapewnienia ciągłości opieki i jej wysokiego jakości;

12. przypomina, że w szerzenie znajomości praw dziecka i zapewnienie ich przestrzegania 
zaangażowane musi być społeczeństwo, w szczególności rodzice i wychowawcy;

13. wskazuje na zjawisko wykorzystywania dzieci i młodocianych w świecie mody, 
muzyki, filmu i sportu;

14. wzywa Radę i Komisję do podjęcia środków zapewniających odpowiednią ochronę 
przed przemocą w Internecie oraz w mediach audiowizualnych;

15. podkreśla, że w ramach europejskich programów Media i Kultura należy intensywniej 
promować "kulturę dziecięcą" i wzywa Radę oraz Komisję do budzenia 
zainteresowania dzieci europejską kulturą i językami poprzez odpowiednio 
dostosowane innowacyjne projekty oraz do wczesnego motywowania ich do nauki;
jednocześnie podkreśla rolę wychowawczą mediów, aby poprzez wprowadzanie treści 
pedagogicznych wspierać bardziej świadome zastosowanie rozmaitych mediów;

16. opowiada się za wprowadzeniem w Unii Europejskiej jednolitego systemu klasyfikacji 
i oznakowania sprzedawanych i rozpowszechnianym wśród nieletnich treści 
audiowizualnych i gier wideo, aby norma europejska mogła służyć za przykład krajom 
spoza Unii;

17. podkreśla, że państwa członkowskie muszą - również na drodze udostępnienia 
niedrogich usług wysokiej jakości - zintensyfikować wysiłki zmierzające do ochrony 
dzieci upośledzonych pod wieloma względami lub dzieci szczególnie zagrożonych;
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apeluje o stworzenie odpowiednich mechanizmów monitoringu w celu wyłonienia i 
wsparcia zagrożonych dzieci; 

18. w związku z przyjęciem nowej dyrektywy w sprawie medialnych usług 
audiowizualnych1 wzywa Radę i Komisję do wprowadzenia zakazu szerzenia 
pornografii dziecięcej oraz pokazywania przemocy wobec dzieci we wszystkich 
mediach audiowizualnych;

19. wzywa Radę i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w 
celu ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem alkoholu i narkotyków;

20. wzywa Radę i państwa członkowskie do połączenia środków i projektów w celu 
wdrożenia tej strategii;

21. wzywa państwa członkowskie do szybkiego i szerokiego ograniczenia ubóstwa dzieci 
przy wykorzystaniu programów europejskich i ustanowienia kryteriów progowych 
oraz jednoczesnego zapewnienia równych szans wszystkim dzieciom, bez względu na 
ich pochodzenie społeczne;

22. wzywa Radę i państwa członkowskie do ustalenia konkretnych form regularnej
wymiany doświadczeń i do opracowania - w oparciu o gromadzone dane z zakresu 
praw dziecka - kryteriów oceny, które umożliwią obiektywne porównania z 
uwzględnieniem różnych heterogenicznych struktur w poszczególnych państwach;

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach dalszego rozwoju strategii 
komunikacyjnej dotyczącej praw dziecka i wspierania sieci informacyjnych dla dzieci 
zapewniły opracowanie materiałów, które umożliwią dzieciom – na miejscu i w 
formie kontaktu bezpośredniego – dostęp do wysokiej jakości informacji 
opracowanych pod kątem ich potrzeb;

24. podkreśla znaczenie prawa dzieci i niepełnoletnich do opieki medycznej dla zdrowego 
rozwoju;

25. przypomina, że instytucje służące nauce i kulturze to miejsca, w których dzieci muszą 
być w stanie w pełni korzystać ze swych praw przy uwzględnieniu ciążących na nich 
obowiązków;

26. podkreśla, że edukacja szkolna i kulturalna przygotowuje dzieci je do pełnienia w 
społeczeństwie roli wolnych i odpowiedzialnych obywateli;

27. podkreśla, że kultura i wykształcenie stanowią dwa istotne wektory rozwoju dziecka, 
dzięki którym ujawnia się jego osobowość, kształtuje jego wrażliwość i rozwija się 
jego fantazja i zdolności twórcze;

  
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany 
dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej 
(P6_TA(2006)0559)
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28. zaleca Komisji i państwom członkowskim kontynuację – w oparciu o wprowadzanie 
innowacji i opracowanie odpowiednich metod pedagogicznych – starań o dzieci 
mające problemy w szkole;

29. zaleca ponadto Komisji i państwom członkowskim zbadanie szczególnych potrzeb 
niepełnosprawnych uczniów i wprowadzenia programu szkolnego dopasowanego do 
ich potrzeb w celu wsparcia ich integracji społecznej;
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