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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri 
interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât exercitarea dreptului la educaţie şi cultură este unul dintre factorii esenţiali pentru 
demnitatea unui copil,

B. întrucât respectarea şi asigurarea respectării drepturilor copilului este esenţială în toate 
instituţiile educaţionale şi culturale, precum şi în asociaţiile în care aceştia se dezvoltă,

C. întrucât şcoala nu este numai un loc unde se face educaţie, ci şi un loc unde se acumulează
ştiinţă şi cultură,

D. întrucât exercitarea deplină a drepturilor copilului reprezintă punctul final al unei dezvoltări 
treptate care le permite acestora să devină persoane independente şi responsabile,

E. întrucât şi drepturile copiilor cu dificultăţi şcolare trebuie luate în considerare, în special 
prin introducerea unor metode pedagogice adaptate nevoilor acestora, 

F. întrucât măsurile pentru promovarea şcolarizării copiilor cu handicap trebuie urgent 
consolidate în vederea facilitării integrării acestora în societate,

1. salută strategia pentru promovarea şi protejarea drepturilor copilului în cadrul măsurilor 
UE, care trebuie să garanteze o protecţie eficientă a acestor drepturi şi, respectiv, să previn
ă exploatarea economică, precum şi orice formă de abuz, în cadrul căreia UE s-a obligat să
respecte drepturile fundamentale, inclusiv drepturile copilului;

2. subliniază necesitatea prevenirii oricărei forme de excludere, discriminare şi violenţă
împotriva copiilor;

3. consideră necesară punerea în aplicare a unor proiecte concrete, precum crearea unor linii 
telefonice care să garanteze accesul gratuit la asistenţă, în toate limbile oficiale;

4. consideră necesară consolidarea Forumului european pentru drepturile copilului, a 
platformei de discuţii şi de lucru pe Internet şi a grupului interservicii al Comisiei Europene, 
precum şi numirea unui coordonator pentru drepturilor copilului, pentru a permite îmbunăt
ăţirea situaţiei copiilor la nivel mondial;

5. solicită UE să se implice activ, prin clarificări şi recomandări, în promovarea cunoaşterii 
Convenţiei privind drepturile copilului şi la răspândirea acesteia în interiorul şi în afara 
Uniunii Europene; 

6. subliniază că dreptul la educaţie reprezintă o condiţie de bază pentru dezvoltarea socială a 
copiilor şi că aceasta trebuie să fie accesibilă tuturor copiilor, pe baza aptitudinilor lor 
personale, independent de originea etnică şi socială, precum şi de situaţia familială a 
acestora; 
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7. încurajează statele membre să iniţieze programe de schimb pentru cadre didactice şi elevi 
cu ţări din afara Uniunii Europene, în special cu ţări din Orientul Apropiat şi cu ţări în curs 
de dezvoltare şi, de asemenea, să răspândească şi să promoveze drepturile copilului, luând 
în considerare, în special, dreptul la educaţie şi egalitatea între sexe;

8. consideră că accesul copiilor la educaţie nu ar trebui să depindă de statutul lor şi/sau de 
statutul părinţilor; subliniază importanţa oferirii acestui acces copiilor emigranţilor şi/sau ai 
refugiaţilor;

9. face referire la obiectivele Procesului de la Barcelona privind egalitatea de şanse a tuturor 
copiilor în materie de dezvoltare şi existenţa unor posibilităţi adecvate de îngrijire;

10. subliniază că copiii care îngrijesc părinţi sau fraţi şi surori cu nevoi speciale ar trebui să aib
ă dreptul la sprijin specific, orientat corespunzător;

11. subliniază că persoanelor care activează profesional în îngrijirea copiilor ar trebui să li se 
ofere o formare profesională continuă de o calitate superioară, condiţii bune de muncă şi 
un salariu adecvat, pentru a promova continuitatea îngrijirii, precum şi standarde ridicate;

12. aminteşte că este necesară implicarea societăţii, în special a părinţilor şi a educatorilor, 
pentru promovarea cunoaşterii drepturilor copilului şi asigurarea respectării acestora;

13. atrage atenţia supra exploatării copiilor şi a adolescenţilor în lumea modei, a muzicii, a 
filmului şi a sportului;

14. îndeamnă Consiliul şi Comisia să ia măsuri prin care să asigure o protecţie adecvată
împotriva violenţei pe Internet şi în mediile audiovizuale;

15. subliniază necesitatea consolidării promovării „culturii copiilor“ prin programele europene 
Media şi Cultură şi solicită Consiliului şi Comisiei să stârnească interesul copiilor pentru 
cultura şi limbile europene prin proiecte inovatoare şi să stimuleze de la o vârstă fragedă
voinţa de a învăţa a acestora; subliniază totodată importanţa educării realizate cu ajutorul 
mass-media pentru promovarea, prin intermediul conţinuturilor pedagogice, a unei utilizări 
mai responsabile a diverselor mijloace de comunicare în masă; 

16. susţine crearea în Uniunea Europeană a unui sistem unitar de clasificare şi etichetare
pentru comercializarea şi distribuirea conţinuturilor audiovizuale şi a jocurilor video 
destinate minorilor, pentru ca standardul european să poată servi ca model ţărilor din afara 
Uniunii Europene;

17. subliniază că statele membre trebuie să-şi intensifice eforturile pentru protejarea copiilor, 
care în multe privinţe sunt dezavantajaţi sau cu precădere vulnerabili, printre altele şi prin 
măsuri precum punerea la dispoziţie a unor servicii de înaltă calitate, accesibile şi la un preţ
rezonabil; solicită, prin urmare, instituirea unor mecanisme de supraveghere adecvate 
pentru identificarea şi sprijinirea copiilor aflaţi în pericol;

18. îndeamnă Consiliul şi Comisia, în vederea adoptării noii directive privind serviciile media
audiovizuale1, să interzică pornografia infantilă şi violenţa la adresa copiilor în toate 
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1 Poziţia Parlamentului European, adoptată în primă lectură la 13 decembrie 2006, în vederea modificării
Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative 
ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune
(P6_TA(2006)0559).

serviciile media audiovizuale;

19. îndeamnă Consiliul şi statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a proteja tinerii 
de influenţa dăunătoare a alcoolului şi a drogurilor interzise;

20. solicită Consiliului şi statelor membre să-şi coreleze resursele şi proiectele pentru punerea 
în aplicare a acestei strategii;

21. solicită statelor membre ca, prin intermediul programelor europene, să diminueze rapid şi 
în mod considerabil sărăcia în rândul copiilor şi să stabilească etaloane oferind, în acelaşi 
timp, şanse egale tuturor copiilor, indiferent de provenienţa socială a acestora;

22. solicită Comisiei şi statelor membre să stabilească forme concrete ale schimbului de 
experienţă regulat şi să formuleze, în cadrul colectării de date privind drepturile copilului, 
criterii de evaluare care să permită o comparaţie obiectivă, luând în considerare structurile 
eterogene din diferite state;

23. solicită Comisiei şi statelor membre să se asigure că la dezvoltarea strategiei de 
comunicare pe tema drepturilor copilului şi a sprijinirii reţelelor informaţionale pentru copii 
se vor elabora materiale care să permită copiilor să obţină pe loc şi prin contact personal 
informaţii de calitate, adaptate special nevoilor lor;

24. subliniază că dreptul copiilor şi al tinerilor la îngrijire medicală este esenţial pentru o cre
ştere sănătoasă;

25. reaminteşte că instituţiile de educaţie şi cultură sunt locuri unde copiii trebuie să aibă
posibilitatea de a-şi exercita neîngrădit drepturile, prin respectarea obligaţiilor care le 
revin;

26. subliniază că educaţia şcolară şi cea culturală pregătesc copilul pentru a-şi ocupa locul în 
societate în calitate de cetăţean liber şi responsabil;

27. subliniază că educaţia şi cultura sunt doi factori esenţiali în dezvoltarea copilului, prin care 
este pusă în evidenţă personalitatea şi sensibilitatea sa şi care dezvoltă totodată imaginaţia 
şi creativitatea acestuia;

28. recomandă Comisiei şi statelor membre ca, prin introducerea de inovaţii şi dezvoltarea de 
metode pedagogice adecvate, să-şi continue eforturile în privinţa copiilor care întâmpină
dificultăţi pe plan şcolar;

29. recomandă, de asemenea, Comisiei şi statelor membre să analizeze nevoile speciale ale 
elevilor cu handicap şi să desfăşoare un program şcolar adaptat necesităţilor lor, pentru
stimularea integrării acestora în societate.

PROCEDURĂ
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