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Aspecte generale

1.

Aproape toate deciziile politice au legătură cu copiii într-un fel sau altul. Prin urmare, este extrem de important ca
drepturile copilului să fie luate în considerare în momentul în care se iau decizii în Parlamentul European. În 2011,
Comisia a adoptat o agendă pentru drepturile copilului (Agenda UE privind drepturile copilului), în care a subliniat
necesitatea ca drepturile copilului să fie luate în considerare în toate politicile Uniunii Europene. Sunteți dispus/ă să
vă asigurați că drepturile copilului sunt avute în vedere în toate discuțiile și deciziile din comisiile și grupurile
politice din care veți face parte (așa-numitul proces de "mainstreaming" (integrare) al drepturilor copilului)?
Drepturile copilului au reprezentat o prioritate pentru mine încă de la preluarea primului mandat de deputat, în
2012. De atunci am promovat în Parlament inițiative de îmbunătățire a legii 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului venite din partea organizațiilor neguvernamentale din domeniu. Cu siguranță, în
Parlamentul European voi rămâne o susținătoare a drepturilor copilului și voi încerca să mă asigur că deciziile
luate în comisiile și grupurile politice din care voi face parte vor integra drepturile copilului și ale organizațiilor
care îi reprezintă.

2.

Evident, copiii sunt adevărați experți când vine vorba de modul în care le sunt respectate drepturile și aspectele cele
mai importante pentru ei. Cu toate acestea, se întâmplă rar ca aceștia să își poată face vocea auzită cu privire la
problemele care îi afectează, fie acasă, fie la școală, fie în politică – deși acest drept este garantat prin Convenția
privind Drepturile Copilului. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor în
Parlamentul European. Credeți că Parlamentul ar trebui să elaboreze metode și proceduri pertinente și etice
prin care să se asigure că vocea copiilor este ascultată înainte de luarea deciziilor care îi afectează pe aceștia?
Parlamentul este o instituție care trebuie să protejeze drepturile tuturor cetățenilor europeni, inclusiv pe cele ale
celor mai tineri dintre ei. Atâta timp cât există deja mecanisme de consultare a diverselor grupuri, de tipul
partenerilor sociali de exemplu, cu siguranță este nevoie și de elaborarea unor mecanisme adresate consultării
opiniei copiilor înainte de adoptarea de decizii care îi vizează. Cu atât mai mult cu cât ei știu cel mai bine ce nevoi
au și ce își doresc.

3.

Pentru a promova și mai mult drepturile copilului pe agenda UE și pentru a se asigura că UE nu adoptă nicio decizie
sau măsură care contravine Convenției privind Drepturile Copilului, Salvați Copiii consideră că este necesară
numirea unui Comisar cu responsabilități specifice pentru problemele care țin de drepturile copilului. Credeți că ar
fi o idee bună și benefică pentru activitatea UE în materie de drepturile copilului?
Convenția privind Drepturile Copilului trebuie să fie documentul de referință pentru elaborarea politicilor adresate
copiilor de către Uniunea Europeană și, cu siguranță, un Comisar cu responsabilități specifice pentru problemele
care țin de drepturile copilului ar reprezenta o dovadă a angajamentului UE față de acest grup.
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Violența împotriva copiilor

4.

România a fost cel de-al 14-lea stat din lume care a interzis pedepsele corporale aplicate copiilor. În nouă state
membre ale UE încă nu există o astfel de interdicție, deși toate statele membre au adoptat Convenția privind
Drepturile Copilului, precum și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, instrumente care prevăd diferite
modalități pentru protejarea copiilor împotriva violenței. În unele țări care au adoptat o interdicție a pedepselor
corporale, copiii se confruntă în continuare cu astfel de pedepse. Salvați Copiii consideră că a venit momentul ca
toate statele membre să adopte o interdicție a pedepselor corporale aplicate copiilor, precum și să adopte măsurile
necesare pentru punerea în aplicare a interdicției. Ce măsuri veți întreprinde?
Voi semnala această problemă și o voi discuta cu colegii din țările care încă nu au adoptat o astfel de interdicție a
pedepselor corporale aplicate copiilor.
Voi promova elaborarea de rapoarte ale Parlamentului European care să facă apel la statele membre pentru a
interzice pedepsele corporale aplicate copiilor.
Altele, vă rugăm precizați.
-

5.

Sunt necesare măsuri puternice pentru a pune capăt violenței împotriva copiilor, inclusiv măsuri de prevenție, cum ar
fi acțiunile de informare. De asemenea, statele membre ale UE trebuie să respecte legislația europeană aplicabilă în
domeniu. Parlamentul European a identificat neajunsuri în modul în care statele membre pun în aplicare legislația
europeană privind abuzul sexual asupra copiilor. Astfel, în 2017, Parlamentul a adresat un apel statelor membre să
facă mai mult pentru a-i proteja pe copii împotriva violenței. Ce veți face pentru a consolida protecția copiilor
supuși violenței?
Voi face demersuri active pentru ca UE să inițieze campanii de informare și sensibilizare cu privire la diferitele
forme de violență împotriva copiilor.
Voi lucra activ pentru a mă asigura că statele membre respectă Directiva UE (2011/93/UE) privind combaterea
abuzului sexual și a exploatării sexuale a copiilor, precum și a pornografiei infantile.
Altele, vă rugăm precizați.
-
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Copiii în sărăcie/drepturile socio-economice

6.

Cadrul Financiar Multianual (CFM) al UE se negociază în momentul de față. În UE, aproximativ 25 de milioane de
copii trăiesc în sărăcie sau sunt expuși riscului de a trăi în sărăcie. În propunerea Comisiei referitoare la un nou Fond
Social European (FSE+) se sugerează unirea FSE cu alte trei fonduri, fiind astfel posibilă realizarea de investiții
pentru copiii care trăiesc în sărăcie. Salvați Copiii consideră necesară alocarea a 30% din FSE+ pentru incluziune
socială și a altor 4% pentru combaterea deprivării materiale. Aveți în vedere sprijinirea acestor propuneri?
Dacă da – de ce?
Pentru asigurarea și protejarea drepturilor copilului singura variantă pe care o avem ca Uniune este alocarea de
resurse necesare pentru programe integrate care să asigure accesul la educație, sănătate și familie pentru copii.
Doar asigurându-ne ca ei beneficiază de condiții optime pentru o dezvoltare sănătoasă putem să ne asigurăm că au
șanse corecte să devină cetățeni dedicați valorilor de bază ale construcției europene.
Dacă nu – de ce nu?
-

7.

Salvați Copiii s-a implicat într-un studiu de fezabilitate coordonat de Comisie pentru a propune modalitățile prin care
UE ar putea implementa o măsură care să garanteze tuturor copiilor o viață fără sărăcie, indiferent de locul în care
cresc în UE. O astfel de garantare ar asigura accesul tuturor copiilor la îngrijiri medicale gratuite, învățământ gratuit,
educație și îngrijire timpurie gratuite, condiții de locuit decente și o nutriție adecvată. Sunteți dispus/ă să sprijiniți o
astfel de inițiativă menită să combată sărăcia și excluziunea socială, în special în rândul celor mai vulnerabili
copii din UE?
Dacă da – cum veți acționa în acest scop?
În calitate de europarlamentar voi accesa toate mecanismele pe care le am la dispoziție pentru a sprijini o inițiativă
menită să combată sărăcia și excluziunea socială, în special în rândul celor mai vulnerabili copii din UE: voi
susține și promova măsurile propuse în cadrul comisiilor și grupurilor de lucru care își vor derula activitatea pe
această temă, mă voi consulta și voi lucra îndeaproape cu organizațiile neguvernamentale care luptă pentru
protejarea drepturilor copiilor și voi iniția proiecte-pilot care să combată sărăcia și excluziunea socială adresate
celor mai vulnerabili dintre copii.
Dacă nu – de ce nu?
-
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Migrație/azil

8.

UE are prerogative legislative substanțiale în domeniul migrației și azilului. Acesta este un domeniu în care copiii
sunt implicați într-o mare măsură, dar în care drepturile copiilor consacrate prin Convenția privind Drepturile
Copilului sunt adesea încălcate. În momentul de față au loc mai multe discuții importante la nivelul UE, inclusiv cu
privire la reformarea Sistemului European Comun de Azil (CEAS), discuții privind externalizarea procedurii de
primire a azilanților și a procedurii de azil, precum și dezvoltarea sistemului de returnări. Sunteți dispus/ă să lucrați
pentru a vă asigura că drepturile copilului sunt respectate în aceste domenii?
Voi face demersuri pentru a mă asigura că drepturile tuturor copiilor în situație de migrație, indiferent de statut,
sunt respectate, în conformitate cu Convenția privind Drepturile Copilului.
Voi aborda drepturile copilului în dezbateri și discuții referitoare la CEAS în Parlamentul European.
Voi face demersuri pentru ca UE să le permită oamenilor să solicite azil în statele membre folosind vizele
umanitare.
Voi lucra pentru ca UE să își asume responsabilitatea pentru oamenii în mișcare și să nu externalizeze procedurile
de primire și azil unor țări din afara Uniunii.
Voi lucra pentru a mă asigura că politicile UE privind returnările sunt umane și respectă instrumentele
internaționale privind drepturile omului.
Altele, vă rugăm precizați.
-
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Copiii din zonele de conflict și ajutorul umanitar

9.

UE este cel mai mare furnizor de ajutor umanitar din lume, fiind astfel un actor deosebit de important pentru Salvați
Copiii și partenerii noștri, organizațiile pentru drepturile copilului și apărătorii drepturilor copilului din întreaga
lume. În noul Cadru Financiar Multianual (CFM) au fost unite mai multe instrumente de politică externă și asistență
pentru dezvoltare, ceea ce sporește flexibilitatea, dar crește și riscul ca perspectiva drepturilor copilului să fie lăsată
deoparte. Sunteți dispus/ă să lucrați activ pentru ca UE să acorde prioritate perspectivei drepturilor copilului
în activitatea sa de asistență pentru dezvoltare, inclusiv prin monitorizarea și influențarea noului instrument
de dezvoltare, NDICI (Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională)?
Consensul european privind dezvoltarea, document care stabilește viziunea politică ce stă la baza propunerilor
financiare pentru viitorul CFM și care va fi realizat prin intermediul NDICI are ca obiectiv principal eradicarea
sărăciei. În acest context, drepturile copilului trebuie să reprezinte una din direcțiile principale de intervenție, copiii
fiind cei mai expuși acestui risc și cei mai vulnerabili în cazul în care sunt afectați de sărăcie, deci, cu siguranță, mă
voi implica activ în prioritizarea drepturilor copilului pe această agendă.

10.

Salvați Copiii consideră că îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Agenda 2030 este crucială pentru drepturile
copilului în contextul dezvoltării durabile la nivel mondial. Copiii sunt cei care vor suporta consecințele pe termen
lung dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, fiind, în același timp, agenți importanți ai schimbării în scopul
atingerii acestor obiective. Când va expira noul CFM în 2027, vor mai rămâne doar trei ani până la termenul la care
trebuie atinse obiectivele. Sunteți dispus/ă să lucrați pentru ca UE să implementeze măsuri ambițioase în scopul
atingerii acestor obiective stabilite prin Agenda 2030, inclusiv prin punerea în prim plan a celor mai
vulnerabili copii în politica externă și de asistență pentru dezvoltare?
În cadrul aceluiași document - Consensul european privind dezvoltarea, UE și-a asumat punerea în aplicare a
obiectivelor de dezvoltare durabilă definite în Agenda ONU pentru 2030, precum și decizia de a nu lăsa pe nimeni în
urmă. În mod cert voi depune toate eforturile necesare pentru implementarea de măsuri care să susțină obiectivele
Agendei 2030, în special cu referire la copii vulnerabili, cu atât mai mult cu cât bună parte din cele 17 obiective ale
Agendei au impact asupra vieții și dezvoltării acestora.

11.

În situațiile de conflict și dezastre, este extrem de important pentru bunăstarea copiilor ca ei să ducă o viață normală,
în măsura posibilului. Copiii reprezintă adesea categoria de populație majoritară afectată de război și conflicte, fiind
deosebit de vulnerabili. Sunteți dispus/ă să lucrați activ pentru ca protecția copiilor să fie o prioritate în
acțiunile de sprijin umanitar ale UE, astfel încât drepturile copilului să fie respectate și în situații de război și
dezastre, dar și să se aloce suficiente resurse financiare în acest sens la nivelul UE?
Da, politica UE ar trebui să aibă în vedere protecția drepturilor copilului în toate contextele vieții cotidiene și a
diverselor contexte geo-politice. Cu atât mai mult în situații de conflict sau dezastre aceștia trebuie protejați,
asigurându-li-se toate resursele necesare pentru a fi în siguranță și protejați.
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Altele

12.

Care sunt problemele cele mai importante care țin de drepturile copilului și la care trebuie să lucreze
Parlamentul European în următoarea legislatură?
1. Crearea unui mecanism de consultare și de integrare a opiniei copiilor în inițiativele și măsurile care îi vizează.
2. Implementarea unui mecanism care să asigure tuturor copiilor și, în special celor vulnerabili, șanse egale la
educație, sănătate și familie.
3. Asigurarea accesului tuturor copiilor la educație adaptată noilor descoperiri tehnologice, prin integrarea noilor
tehnologii informatice, de exemplu, în sistemele de învățământ sau a educației financiare și antreprenoriale, cu
scopul dezvoltării de competențe și abilități care să îi pregătească pentru secolul 21.
4. Finalizarea proceselor de dezinstituționalizare la nivelul statelor membre și crearea condițiilor optime pentru
integrarea copiilor în sisteme de protecție alternativă (apartamente de tip familial, căsuțe etc), precum și dezvoltarea
abilităților acestora de viață independentă.
5. Dezvoltarea de servicii specifice pentru copiii cu dizabilități, precum și crearea de infrastructură adaptată
nevoilor acestora.

13.

Ați dori să colaborați cu Salvați Copiii la nivelul UE?
Da, Salvați Copiii este una din organizațiile de referință la nivel internațional pentru protejarea drepturilor
copilului, expertiză de necontestat și cu siguranță va reprezenta un partener valoros de colaborare.

14.

Ați dori să primiți în mod regulat informații și rapoarte pe care le publicăm cu privire la îmbunătățirea
drepturilor copilului?
Da
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