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Въпрос с искане за устен отговор O-000012/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Sandra Pereira (The Left), João Ferreira (The Left), Peter Pollák (PPE), Giorgos Georgiou (The 
Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Botenga (The Left), Tudor Ciuhodaru (S&D), Tanja Fajon 
(S&D), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Rosa 
D'Amato (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Alex Agius Saliba (S&D), Bettina Vollath (S&D), 
Klemen Grošelj (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Jordi 
Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Petra Kammerevert 
(S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Chris MacManus 
(The Left), Miriam Lexmann (PPE), Kateřina Konečná (The Left), Leila Chaibi (The Left), Chiara 
Gemma (NI), Konstantinos Arvanitis (The Left), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The 
Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Özlem Demirel (The Left), Josianne Cutajar (S&D), Elena 
Kountoura (The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mick 
Wallace (The Left), Clare Daly (The Left)

Относно: Отрицателно въздействие на свързаните с COVID-19 ограничителни мерки върху 
правата на децата

Децата са в по-малка степен застрашени от самия вирус, но са засегнати непропорционално от 
пандемията от COVID-19 и по-конкретно от ограничителните мерки. Детските ясли, детските 
градини и училищата са затворени в продължение на месеци, което засяга не само 
образованието на децата, но и тяхното хранене, растеж, социално развитие и закрила. 
Дистанционното обучение увеличи неравенството в образованието, и по-специално задълбочи 
цифровото изключване, включително недостига на компютри и липсата на достъп до интернет. 
Противоепидемичните мерки доведоха до увеличаване на насилието в рамките на 
семействата, като същевременно беше нарушено и правото на децата да играят. Мерките за 
социална закрила често не отговарят на нуждите на децата и техните семейства.

Освен това COVID-19 и последвалите противоепидемични мерки представляват особена 
заплаха за правата на децата с увреждания, децата, живеещи в институции, децата от ромски 
произход и децата мигранти.

Според УНИЦЕФ се наблюдават общи рискови фактори, свързани с COVID-19, които водят до 
насилие, злоупотреба и липса на грижи, а именно това са:

– задълбочаване на бедността и продоволствената несигурност вследствие на загубата на 
работа и на доходи;

– разкъсване на мрежите за подкрепа между връстници и за социална подкрепа за децата и 
лицата, които се грижат за тях;

– прекъсване на услугите за социална подкрепа и на услугите в рамките на общността за 
децата и лицата, които се грижат за тях;

– нарушаване на обичайния ежедневен ритъм на децата и лицата, които се грижат за тях;

– повишена употреба на алкохол и/или други вещества от лицата, полагащи грижи;

– чести промени в условията, при които се полагат грижи за децата.

Пандемията бързо прераства в по-широка криза с правата на децата. Правата, развитието и 
бъдещето на нашите деца са застрашени. Гарантирането на това, че родителите и лицата, 
полагащи грижи за деца, са в състояние да подкрепят децата през този период и че техните 
доходи не намаляват, не трябва да се разглежда като обикновен разход. Напротив, това 
следва да се разглежда като инвестиция в качеството на живота на децата с оглед на тяхното 
по-добро бъдеще.
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1. Какви мерки предприема Комисията във връзка с тези все по-широко срещани 
отрицателни последици?

2. С оглед на преодоляването на тези отрицателни последици дали Комисията възнамерява 
да проведе своевременни научни изследвания, така че да предостави данните, 
необходими за ускоряване на бързите оценки и за спешно разработване на стратегии и 
подготвяне на действия съвместно с държавите членки?

Внесен: 01/03/2021

Краен срок: 02/06/2021


