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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker otrok dostojanstvo pridobi tudi s pravico do izobraževanja in kulture,

B. ker je treba spoštovati pravice otrok in zagotoviti njihovo spoštovanje na vseh področjih 
izobraževanja, kulture in združevanja, na katerih se razvijajo,

C. ker šola ni le izobraževalna ustanova, temveč tudi ustanova za pridobivanje znanja in 
učenje kulture,

D. ker je neomejeno uresničevanje otrokovih pravic vrhunec postopnega razvoja, ki jim 
omogoča, da postanejo samostojni in odgovorni posamezniki,

E. ker je treba upoštevati pravice otrok, ki imajo v šoli težave, zlasti z uvedbo pedagoških 
metod, prilagojenih njihovim potrebam,

F. ker je treba nujno okrepiti ukrepe za spodbujanje šolanja invalidnih otrok in jim s tem 
olajšati vključitev v družbo,

1. pozdravlja strategijo za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic v ukrepih EU, ki 
zagotavlja učinkovito varstvo otrokovih pravic, preprečuje gospodarsko izkoriščanje in 
vse oblike zlorabe otrok, v okviru česar se je EU zavezala k spoštovanju temeljnih pravic, 
vključno z otrokovimi pravicami;

2. poudarja, da je treba preprečiti vse oblike izključenosti in diskriminacije otrok ter nasilja 
nad njimi;

3. meni, da je treba vzpostaviti konkretne projekte, kot so telefonske linije za pomoč 
otrokom, ki zagotavljajo brezplačen dostop do pomoči v vseh uradnih jezikih;

4. meni, da je treba okrepiti evropski forum za otrokove pravice, spletno platformo za 
razpravo in delo, medresorsko skupino Komisije in imenovanje koordinatorja za otrokove 
pravice, da se izboljša položaj otrok po vsem svetu;

5. poziva EU, naj s pojasnitvami in priporočili aktivno sodeluje pri spodbujanju poznavanja 
konvencije o otrokovih pravicah in njenem razširjanju v Uniji in izven nje;

6. poudarja, da je pravica do izobraževanja osnovni pogoj za družbeni razvoj otrok, ki ga je 
treba zagotoviti vsem otrokom na podlagi njihovih osebnih sposobnosti in ne glede na 
njihovo narodnost, družbeno pripadnost ali družinski status; 

7. spodbuja države članice, naj predložijo programe izmenjav za učitelje in učence z 
državami izven Evropske unije, zlasti z državami na Bližnjem vzhodu in državami v 
razvoju, in naj spodbujajo in razširjajo otrokove pravice s poudarkom na pravici do 
izobraževanja in enakih možnosti;
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8. meni, da morajo imeti otroci dostop do izobraževanja ne glede na njihov položaj ali 
položaj njihovih staršev; poudarja, da je treba ta dostop omogočiti otrokom migrantov 
in/ali beguncev;

9. opozarja na cilje barcelonskega procesa za razvoj vseh otrok po načelu enakih možnosti 
in zadostne možnosti oskrbe;

10. poudarja, da bi bilo treba otrokom, ki skrbijo za svoje starše ali brate oziroma sestre s 
posebnimi potrebami, dodeliti ustrezno ciljno naravnano pomoč;

11. poudarja, da potrebujejo osebe, ki poklicno skrbijo za otroke, nenehno visokokakovostno 
usposabljanje, dobre delovne razmere in razumno plačo, da se spodbuja trajno varstvo in 
visoki standardi;

12. opozarja, da je treba v družbo, zlasti starše in vzgojitelje, vključiti v spodbujanje 
poznavanja in uresničevanja otrokovih pravic;

13. opozarja na izkoriščanje otrok in mladoletnikov v svetu mode, glasbe, filma in športa;

14. poziva Svet in Komisijo, da sprejmeta ukrepe, ki bodo zagotovili ustrezno zaščito pred 
nasiljem na internetu in v avdiovizualnih medijih;

15. poudarja, da je treba spodbujanje „otroške kulture“ okrepiti prek evropskih programov
Media in Kultura, ter poziva Svet in Komisijo, naj v otrocih vzbudita veselje do evropske 
kulture in evropskih jezikov z njim prilagojenimi inovativnimi projekti ter jim tako 
pravočasno vzbudita tudi voljo do učenja; hkrati poudarja pomen vzgoje o medijih, da bi 
z uvedbo pedagoških vsebin spodbudili ozaveščenost glede različnih medijev;

16. podpira vzpostavitev enotnega sistema razvrščanja ter označevanja za prodajo in 
razširjanje avdiovizualnih vsebin in video iger za mladoletnike, da bo lahko evropski 
standard zgled za države izven Evropske unije;

17. poudarja, da morajo države članice okrepiti prizadevanja za varstvo otrok, ki so v več 
pogledih prikrajšani ali so posebej ranljivi, vključno z ukrepi, kot je zagotavljanje 
cenovno dostopnih visokokakovostnih storitev; poziva k oblikovanju ustreznih 
spremljevalnih mehanizmov za prepoznavanje in podporo ogroženih otrok;

18. v zvezi s sprejetjem nove direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah1 poziva Svet in 
Komisijo k prepovedi otroške pornografije in nasilja nad otroki v vseh avdiovizualnih 
medijskih storitvah;

19. poziva Svet in države članice, da uvedejo vse potrebne ukrepe za zaščito mladoletnikov 
pred škodljivimi vplivi alkohola in prepovedanih drog;

20. poziva Svet in države članice, naj združijo sredstva in projekte za izvedbo te strategije;

  
1 Stališče Evropskega parlamenta iz prve obravnave 13. decembra 2006 v zvezi s spremembo Direktive Sveta 
št. 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti 
razširjanja televizijskih programov (P6_TA(2006)0559).
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21. poziva države članice, naj ob podpori evropskih programov hitro in v velikem obsegu 
zmanjšajo revščino otrok in določijo merila, hkrati pa vsem otrokom zagotovijo enake 
možnosti ne glede na njihovo socialno okolje;

22. poziva Svet in države članice, naj vzpostavijo konkretne oblike rednih izmenjav izkušenj 
in v sklopu zbiranja podatkov o pravicah otrok oblikujejo ocenjevalna merila, ki bodo ob 
upoštevanju heterogenih struktur v različnih državah omogočala objektivno primerjavo;

23. poziva Komisijo in države članice, naj pri nadgrajevanju komunikacijske strategije o 
otrokovih pravicah in podpiranju informacijskih mrež za otroke zagotovijo izoblikovanje 
opreme, ki bo otrokom na kraju samem in z osebnim stikom omogočila prejem visoko 
standardnih, posebej zanje obdelanih podatkov;

24. poudarja, da je pravica do zdravstvene oskrbe otrok in mladine bistvena za zdravo 
odraščanje;

25. opozarja, da so izobraževalne in kulturne ustanove kraj, kjer mora biti otrokom 
zagotovljeno, da ob upoštevanju svojih obveznosti v celoti uresničujejo svoje pravice;

26. poudarja, da šolsko in kulturno izobraževanje otroka pripravi na to, da kot svoboden in 
odgovoren državljan zavzame svoje mesto v družbi;

27. poudarja, da sta kultura in izobraževanje bistvena dejavnika otrokovega razvoja, saj 
krepita njegovo osebnost, ostrita njegovo občutljivost ter razvijata njegovo domišljijo in 
ustvarjalnost;

28. priporoča Komisiji in državam članicam, naj si še naprej prizadevajo za otroke, ki v šoli 
niso uspešni, in sicer z inovacijami in oblikovanjem prilagojenih pedagoških metod;

29. Komisiji in državam članicam tudi priporoča, naj preučijo posebne potrebe invalidnih 
otrok in uvedejo prilagojen šolski program, ki bo spodbudil njihovo vključevanje v 
družbo.
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