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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže pre dôstojnosť dieťaťa je rozhodujúce aj uplatňovanie jeho práva na vzdelanie a na 
kultúru,

B. keďže je nevyhnutné rešpektovať a uplatňovať práva detí vo všetkých vzdelávacích a 
kultúrnych strediskách, ako aj v združeniach, ktoré sa podieľajú na vývoji detí;

C. keďže škola nie je len miestom, v ktorom sa uskutočňuje výchova, ale aj miestom, kde si 
deti osvojujú vedomosti a kultúru,

D. keďže neobmedzený výkon práv dieťaťa je cieľom postupného vývoja, ktorý mu 
umožňuje stať sa samostatným a zodpovedným človekom;

E. keďže treba zohľadniť právo detí s ťažkosťami v škole predovšetkým tým, že sa zavedú 
pedagogické metódy prispôsobené ich potrebám,

F. keďže treba posilniť opatrenia na podporu vzdelávania detí s postihnutím, aby sa uľahčila 
integrácia týchto detí do spoločnosti,

1. víta stratégiu na podporu a ochranu práv dieťaťa v prípade opatrení EÚ, ktorá by mala 
zaručiť účinnú ochranu práv dieťaťa a zabrániť hospodárskemu vykorisťovaniu ako aj 
všetkým formám zneužívania, v rámci čoho sa EÚ zaviazala, že bude dodržiavať základné 
práva vrátane práv detí;

2. zdôrazňuje, že treba zabrániť akémukoľvek druhu sociálneho vylúčenia, diskriminácie a 
násilia voči deťom;

3. považuje za nevyhnutné, aby sa vytvorili konkrétne projekty, ako sú linky dôvery, ktoré 
zabezpečujú bezplatné poskytovanie pomoci vo všetkých úradných jazykoch;

4. považuje za nevyhnutné posilniť Európske fórum pre práva dieťaťa, diskusnú a pracovnú 
platformu na internete, formálnu medziútvarovú skupinu pre práva dieťaťa a vymenovanie 
koordinátora pre oblasť práv dieťaťa, aby sa zlepšila situácia detí na celom svete;

5. vyzýva EÚ, aby sa prostredníctvom zvyšovania informovanosti a prostredníctvom 
odporúčaní aktívne podieľala na podpore znalosti Dohovoru o právach dieťaťa a jej šírení 
v rámci a mimo Európskej únie;

6. zdôrazňuje, že právo na vzdelanie je základným predpokladom pre spoločenský vývoj detí 
a musia mať k nemu prístup všetky deti na základe svojich individuálnych schopností ako 
aj nezávisle od ich etnického a spoločenského pôvodu alebo stavu rodín, z ktorých 
pochádzajú;

7. povzbudzuje členské štáty, aby usporiadali výmenné programy pre učiteľov a žiakov s 
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krajinami mimo Európskej únie, predovšetkým s krajinami na Blízkom východe a s 
rozvojovými krajinami a aby šírili a podporovali a práva dieťaťa s osobitným 
zohľadnením práva na vzdelanie, ako aj rodovú rovnosť;

8. domnieva sa, že deti by mali mať prístup k vzdelaniu nezávisle od ich statusu a/alebo od 
statusu ich rodičov; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť tento prístup deťom migrantov 
a/alebo utečencov;

9. poukazuje na ciele Barcelonského procesu týkajúce sa rovnosti príležitostí vo vývoji 
všetkých detí a dostatočných možností starostlivosti;

10. upozorňuje na to, že deti, ktoré sa starajú o rodičov alebo súrodencov so zvláštnymi 
potrebami, by mali mať nárok na špecifickú, vhodným spôsobom zameranú podporu;

11. zdôrazňuje, že osoby, ktoré sú zamestnané v oblasti starostlivosti o deti, musia mať 
zabezpečené kvalitné nepretržité ďalšie vzdelávanie, dobré pracovné podmienky a 
primeranú mzdu, aby sa podporila kontinuita starostlivosti, ako aj vysoká úroveň;

12. pripomína, že je potrebné, aby sa do podporovania a uplatňovania výkonu práv dieťaťa 
zapojila spoločnosť, predovšetkým rodičia a vychovávatelia;

13. upozorňuje na vykorisťovanie detí a mladistvých vo svete módy, hudby, filmu a športu;

14. vyzýva Radu a Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré by predstavovali vhodnú ochranu 
pred násilím vyskytujúcim sa na internete a v audiovizuálnych médiách;

15. zdôrazňuje, že treba posilniť podporu „detskej kultúry” prostredníctvom európskych 
programov Media a Kultúra a vyzýva Radu a Komisiu, aby pomocou inovačných 
programov vyvolali v deťoch radosť z európskej kultúry a z európskych jazykov, a to 
formou vhodnou pre deti, a aby v nich včas vzbudili vôľu učiť sa, zároveň vyzdvihuje 
význam mediálnej výchovy tým, že sa bude v rôznych médiách vedome podporovať 
zavádzanie pedagogických obsahov;

16. podporuje vytvorenie jednotného systému klasifikácie a značenia v oblasti predaja a 
šírenia audiovizuálnych obsahov a videohier neplnoletým osobám v rámci celej Európskej 
únie, aby sa európsky štandard mohol stať vzorom pre krajiny mimo Európskej únie;

17. zdôrazňuje, že členské štáty musia posilniť svoje úsilie na ochranu detí, ktoré sú z 
viacerých hľadísk znevýhodnené alebo mimoriadne ohrozené, a to okrem iného aj 
prostredníctvom opatrení, ako je poskytovanie dostupných a prístupných kvalitných 
služieb; žiada vytvorenie vhodných monitorovacích mechanizmov, aby bolo možné 
rozpoznať ohrozené deti a poskytnúť im podporu;

18. vyzýva Radu a Komisiu, aby so zreteľom na prijatie novej smernice o audiovizuálnych 
mediálnych službách1 vydali zákaz detskej pornografie a násilia na deťoch vo všetkých 

  
1 Stanovisko Európskeho parlamentu prijaté v prvom čítaní 13. decembra 2006 so zreteľom na zmenu a 
doplnenie smernice 89/552/EHS Rady o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa televízneho vysielania (P6_TA(2006)0559)
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audiovizuálnych mediálnych službách;

19. vyzýva Radu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu mladistvých 
pred škodlivými vplyvmi alkoholu a zakázaných drog;

20. vyzýva Radu a členské štáty, aby spojili svoje zdroje a projekty potrebné na realizáciu 
tejto stratégie;

21. vyzýva členské štáty, aby s podporou európskych programov rýchlo a v značnej miere 
znížili detskú chudobu a stanovili benchmarky a zároveň všetkým deťom poskytli rovnaké 
príležitosti nezávisle od ich sociálneho pôvodu;

22. vyzýva Radu a členské štáty, aby určili konkrétne formy pravidelnej výmeny skúseností a 
aby sformulovali hodnotiace kritériá v rámci zberu dát o detských právach, ktoré by 
umožnili objektívne porovnanie, pričom by zohľadnili rôznorodé štruktúry v jednotlivých 
štátoch;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri ďalšom rozvoji komunikačnej stratégie na tému 
práva dieťaťa a podpora informačných sietí pre deti zabezpečili, že sa budú vytvárať 
materiály, ktoré umožnia deťom na mieste a prostredníctvom osobného kontaktu prístup k 
informáciám na vysokej úrovni, ktoré sú pripravované so zreteľom na deti;

24. zdôrazňuje, že pre zdravý rast je nevyhnutné právo na zdravotnícku starostlivosť o deti a 
mladistvých;

25. pripomína, že vzdelávacie a kultúrne zariadenia sú miestami, kde musia byť deti schopné 
neobmedzene uplatňovať svoje práva za predpokladu, že dodržia svoje povinnosti;

26. zdôrazňuje, že školské a kultúrne vzdelávanie pripraví dieťa na to, aby v spoločnosti 
zaujalo svoje miesto ako slobodný a zodpovedný občan;

27. zdôrazňuje, že kultúra a vzdelávanie sú dva významné vektory rozvoja dieťaťa, 
prostredníctvom ktorých sa zviditeľňuje jeho osobnosť, prejavuje citlivosť a rozvíja jeho 
fantázia a tvorivosť;

28. odporúča Komisii a členským štátom, aby zavedením inovácií a rozvojom vhodných 
pedagogických metód pokračovali vo svojom úsilí zameranom na deti, ktoré v škole 
zlyhávajú;

29. Komisii a členským štátom navyše odporúča, aby preskúmali osobitné potreby žiakov s 
postihnutím a realizáciu vzdelávacieho programu prispôsobeného ich potrebám, ktorý by 
podporoval ich integráciu do spoločnosti.
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