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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a dignidade de uma criança passa também pelo seu direito à educação e 
à cultura,

B. Considerando ser indispensável respeitar e fazer respeitar os direitos das crianças em 
todos os estabelecimentos de educação e de natureza cultural e associativa nas quais estas 
se desenvolvem,

C. Considerando que a escola é não apenas um local de educação mas também um local de 
aprendizagem de saberes e de cultura,

D. Considerando que o pleno exercício dos direitos das crianças constitui o corolário de uma 
progressão que lhes deve permitir uma evolução no sentido da autonomia e da 
responsabilização,

E. Considerando que os direitos das crianças com dificuldades escolares devem ser tidos em 
consideração, nomeadamente através da instauração de métodos pedagógicos adaptados às 
suas necessidades,

F. Considerando ser urgente reforçar as acções a favor da escolarização dos alunos 
portadores de deficiência, a fim de facilitar a sua integração na sociedade,

1. Congratula-se com a estratégia que se destina a promover e proteger os direitos da criança 
no âmbito das acções da União Europeia (UE), dado que esta estratégia tem por objectivo
garantir a protecção eficaz desses direitos e prevenir tanto a exploração económica como 
qualquer tipo de abuso, tendo a UE assumido o compromisso, no âmbito da mesma, de
respeitar os direitos fundamentais, em particular os direitos das crianças;

2. Salienta a necessidade de impedir toda e qualquer forma de exclusão, de discriminação e 
de violência para com as crianças;

3. Considera necessário realizar projectos concretos, tais como as linhas telefónicas de ajuda
(helplines), que garantem o acesso gratuito aos serviços de assistência em todas as línguas 
oficiais;  

4. Considera necessário reforçar as acções relativas ao fórum europeu dos direitos da 
criança, a plataforma de debate e de trabalho em linha, o grupo interserviços da Comissão 
Europeia e a designação de um coordenador para os direitos da criança, a fim de permitir 
uma melhoria da situação das crianças à escala mundial;

5. Insta a UE a participar activamente na promoção do conhecimento e divulgação da 
Convenção dos Direitos da Criança dentro e fora da União através da utilização do "poder 
suave";
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6. Sublinha que o direito à educação é fundamental para o desenvolvimento social das 
crianças e que todas elas devem poder gozar desse direito com base nas suas aptidões 
pessoais, independentemente da sua origem étnica e social, bem como da sua situação 
familiar;

7. Exorta os Estados-Membros a criarem programas de intercâmbio de professores e alunos 
com países fora da União, nomeadamente no Médio Oriente e países em vias de 
desenvolvimento, e a difundirem e a promoverem os direitos da criança, com especial 
destaque para o direito à educação e à igualdade entre os sexos;

8. Considera que as crianças deveriam ter acesso à educação independentemente do seu 
estatuto e/ou do estatuto dos seus pais; destaca a importância de conceder tal acesso às 
crianças migrantes e/ou refugiadas;

9. Remete para os objectivos das decisões de Barcelona que defendem o desenvolvimento de 
todas as crianças baseado na igualdade de oportunidades e suficientes estruturas de 
acolhimento;

10. Salienta que as crianças que prestam cuidados aos pais ou aos irmãos com necessidades 
específicas deveriam estar habilitadas a um apoio específico;

11. Sublinha que as pessoas que exercem actividades profissionais ligadas a crianças 
necessitam de formação contínua de elevada qualidade, boas condições de trabalho e de 
um salário razoável, a fim de encorajar a manutenção de cuidados e de normas elevadas;

12. Recorda ser necessária a participação da sociedade, nomeadamente dos pais e educadores, 
a fim de fomentar o conhecimento dos direitos das crianças e proceder à sua aplicação;

13. Chama a atenção para a exploração de crianças e jovens no mundo da moda, da música, 
do cinema e do desporto;

14. Convida urgentemente o Conselho e a Comissão a tomar medidas de protecção adequada 
contra a violência na Internet e nos meios de comunicação audiovisuais;

15. Sublinha a necessidade de promover a "Cultura das Crianças" através dos programas 
europeus Media e Cultura e convida o Conselho e a Comissão a despertarem, numa fase 
precoce, o interesse das crianças pela cultura e pelas línguas europeias, bem como a sua 
sede de aprendizagem através de projectos inovadores às mesmas destinados; sublinha 
igualmente a importância da educação em relação aos meios de comunicação social, a fim 
de, através da introdução de conteúdos pedagógicos, promover uma utilização mais 
consciente dos diferentes meios de comunicação social;

16. Apoia a criação de um sistema uniforme de classificação e rotulagem na União Europeia 
para a venda e difusão de conteúdos audiovisuais e de jogos de vídeo destinados a 
menores, por forma a que a norma europeia sirva de modelo a países situados fora da 
União;

17. Salienta que os Estados-Membros necessitam de redobrar os seus esforços destinados a 
proteger as crianças que sofrem de carências múltiplas e que são especialmente 
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vulneráveis, nomeadamente através da prestação de serviços de elevada qualidade e 
acessíveis do ponto de vista financeiro; exorta à criação de mecanismos de supervisão 
destinados a identificar e a apoiar crianças em risco;

18. Insta o Conselho e a Comissão, com vista à adopção da nova directiva sobre os serviços 
dos meios de comunicação audiovisuais1, a proibirem a pornografia infantil e a violência 
sobre as crianças em todos os meios de comunicação audiovisuais;

19. Exorta o Conselho e os Estados-Membros a adoptarem todas as medidas necessárias, a 
fim de proteger os jovens da influência nociva do álcool e das drogas ilícitas;

20. Pede ao Conselho e aos Estados-Membros que combinem os seus recursos humanos e 
financeiros necessários para a aplicação desta estratégia.

21. Convida os Estados-Membros, alicerçados nos programas europeus, a reduzirem 
rapidamente e de forma considerável a pobreza que afecta as crianças e a fixarem critérios 
que permitam oferecer as mesmas oportunidades independentemente da sua origem social;

22. Convida o Conselho e os Estados-Membros a instituírem formas concretas de intercâmbio 
regular de experiências e a definirem, no quadro da recolha de dados sobre os direitos das 
crianças, critérios de avaliação que, tendo em conta as diferentes estruturas nos 
Estados-Membros, permitam uma comparação objectiva;

23. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a velarem por que, no quadro da prossecução 
da estratégia de comunicação sobre os direitos da criança e do apoio às redes de 
informação para crianças, sejam desenvolvidos instrumentos que permitam que as 
crianças obtenham, localmente e através de um contacto pessoal, informações de 
qualidade especificamente adaptadas às crianças;

24. Salienta o facto de o direito de acesso das crianças e dos adolescentes a cuidados médicos 
ser essencial para um crescimento saudável;

25. Recorda que os espaços educativos e culturais constituem locais em que as crianças 
devem poder exercer plenamente os seus direitos no respeito dos seus deveres;

26. Insiste no facto de a educação escolar e cultural preparar a criança para assumir o seu 
lugar na sociedade como cidadão livre e responsável;

27. Salienta que a cultura e a educação constituem dois vectores essenciais no 
desenvolvimento saudável da criança, os quais permitem afirmar a sua personalidade, 
refinar a sua sensibilidade e desenvolver a sua imaginação e criatividade;

28. Recomenda à Comissão e aos Estados-Membros que prossigam os seus esforços em prol 
das crianças com resultados escolares deficientes, através da inovação e do 
desenvolvimento de métodos pedagógicos adaptados para o efeito;

  
1 Posição do Parlamento Europeu, adoptada em primeira leitura em 13 de Dezembro de 2006, sobre a proposta 
de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 89/552/CEE do Conselho relativa à 
coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas 
ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva  (P6_TA(2006)0559).
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29. Recomenda igualmente à Comissão e aos Estados-Membros que estudem as necessidades 
específicas dos alunos portadores de deficiência e a aplicação de um programa 
personalizado de escolarização que favoreça a sua integração na sociedade;
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