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PROIECT DE OPINIE 

asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Strategia UE privind 

drepturile copilului – COM(2021)142 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 171 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, cu documentul 

nelegislativ privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind 

drepturile copilului – COM(2021)142. 

 

Copiii reprezintă aproape o cincime din populația UE și o treime din populația lumii 

și este necesară o strategie care să ii includă și să le ofere sprijin. 

Protecția și promovarea drepurilor copilului reprezintă unul dintre obiectivele 

fundamentale ale activității Uniunii Europene în interiorul său și dincolo de frontierele sale; 

drepturile copilului sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale ale UE. 

Prin prezenta Strategie, Comisia Europeană propune ca obiectiv principal oferirea 

copiilor din Uniunea Europeană și din întreaga lume cea mai bună viață posibilă, prin 

stimularea asumării responsabilității comune de a ne uni forțele pentru a respecta, proteja și 

a pune în aplicare drepturile fiecărui copil și de a construi împreună societăți mai sănătoase, 

mai reziliente, mai echitabile și mai egale pentru toți.  

Copiii din UE se bucură astăzi de drepturi, oportunități și securitate, în principal 

datorită acțiunilor politice, legislației și finanțării UE din ultimul deceniu și colaborării cu 

statele membre.  

Pandemia de COVID-19 a exacerbat provocările și inegalitățile existente și a creat 

altele noi: creșterea violenței domestice, a abuzurilor și a exploatării online, procedurile de 

azil sau reintregire a familiei au înregistrat întârzieri, trecerea la învățământul la distanță a 

afectat copiii foarte mici, cu nevoi speciale, pe cei care trăiesc în sărăcie sau în zonele 
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îndepărtate și rurale. De asemenea, sănătatea mintală a copiilor a fost afectată, crescând astfel 

nivelele de anxietate, stres și a sentimentului de singurătate. 

Strategia a fost elaborată pentru copii și împreună cu copiii, opiniile și sugestiile a 

peste 10.000 de copii au fost luate în considerare în pregătirea acesteia, reprezentând un pas 

important pentru UE către o participare reală a copiilor la procesele sale decizionale. 

Strategia se bazează pe contribuțiile substanțiale ale Parlamentului European, ale 

statelor membre și a altor părți interesate. 

Strategia UE privind drepturile copilului este structurată pe 7 obiective, astfel: 

1. Participarea la viața politică și democratică: o Uniune Europeană care le oferă 

copiilor mijloacele de a fi cetățeni activi și membri ai societăților democratice. 

2. Incluziunea socio-economică, sănătatea și educația: o Uniune Europeană care 

combate sărăcia în rândul copiilor și promovează societăți, sisteme de sănătate și sisteme de 

educație favorabile incluziunii și adaptate copiilor. 

3. Combaterea violenței împotriva copiilor și asigurarea protecției copiilor: o Uniune 

Europeană care îi ajută pe copii să se dezvolte fără a fi supuși la violență. 

4. Justiția în interesul copilului: o Uniune Europeană în care sistemul judiciar apără 

drepturile și nevoile copiilor. 

5. Sectorul digital și societatea informațională: o Uniune Europeană în care copiii să 

poată naviga în condiții de siguranță în mediul digital și să poată profita de oportunitățile pe 

care le oferă acest mediu. 

6. Dimensiunea mondială: o Uniune Europeană care spriină, protejează și stimulează 

implicarea copiilor la nivel mondial, inclusiv în timpul crizelor și al conflictelor. 

7. Integrarea perspectivei copilului în toate acțiunile Uniunii Europene. 

 

Comisia Europeană invită statele membre: 

- să stabilească, să îmbunătățească și să furnizeze resurse adecvate pentru 

mecanismele noi și pentru cele existente de participare a copiilor la nivel local, 

regional și național; 

- să sporească gradul de sensibilizare față de drepturile copilului și de cunoaștere 

a acestor drepturi, prin campanii de sensibilizare și activități de formare; 

- să consolideze educația privind cetățenia, egalitatea și participarea la procesele 

democratice în programele școlare la nivel local, regional, național și la nivelul 

Uniunii Europene; 

- să sprijine școlile în eforturile lor de a-i determina pe elevi să se implice în viața 

de zi cu zi în procesul decizional al școlii; 

- să adopte rapid în cadrul Consiliului propunerea Comisiei de recomandare a 

Consiliului de instituire a Garanției europene pentru copii și să pună în aplicare 

dispozițiile acesteia; 

- să pună în aplicare Garanția pentru tineret consolidată și să promoveze 

participarea tinerilor la serviciile Garanției pentru tineret; 

- să identifice copiii ca grup țintă prioritar în strategiile lor naționale în materie de 

sănătate mintală; 

- să creeze rețele la care să participe familiile, școlile, tinerii și alte părți interesate 

și instituțiile implicate în sănătatea mintală a copiilor; 
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- să depună eforturi în vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul spațiului 

european al educației; 

- să continue punerea în aplicare deplină. În strânsă cooperare cu Comisia 

Europeană, a tuturor acțiunilor relevante recomandate în Planul de acțiune 

privind integrarea și incluziunea; 

- să înființeze (în cazul în care nu sunt încă disponibile) și să îmbunătățească linia 

telefonică de asistență pentru copii (116 111) și linia telefonică de urgență pentru 

copii dispăruți (116 000) 

- să promoveze strategii și programe naționale menite să accelereze 

dezinstituționalizarea și tranziția către servicii de îngrijire de calitate; 

- să ajute furnizorii de informare judiciară și toate organismele profesionale 

relevante să țină seama de drepturile copilului și de principiul unei justiții 

accesibile și adaptate copiilor; 

- să dezvolte alternative solide la acțiunile judiciare; 

- să pună în aplicare Recomandarea Consiliului Europei privind copiii cu părinți 

deținuți; 

- să consolideze sistemele de tutelă pentru toți copiii neînsoțiți, inclusiv prin 

participarea la activitățile Rețelei europene a instituțiilor de tutelă; 

- să promoveze și să asigure accesul universal, gratuit și imediat la înregistrarea și 

la certificarea nașterilor pentru toți copiii; 

- să consolideze cooperarea în cazurile cu implicații transfrontaliere, pentru a 

asigura respectarea deplină a drepturilor copilului; 

- să asigure accesul egal și efectiv la instrumente digitale și conexiuni la internet 

de mare viteză, alfabetizarea digitală, materiale educaționale online accesibile și 

intrumente pedagogice pentru toți copiii; 

- să sprijine dezvoltarea competențelor digitale de bază ale copiilor, prin 

intermediul Cadrului competențelor digitale pentru cetățeni; 

- să sprijine acțiunile de educație în domeniul mass-mediei ca parte a educației; 

- să se asigure că drepturile copiilor, inclusiv respectarea vieții private, protecția 

datelor cu caracter personal și accesul la un conținut adecvat vârstei, sunt incluse 

în produsele și serviciile digitale începând cu momentul conceperii, inclusiv 

pentru copiii cu handicap; 

- să doteze copiii și părinții cu instrumente adecvate care să permită controlul 

timpului petrecut în fața unui ecran și al comportamentului lor față de ecrane și 

care să îi protejeze de efectele utilizării excesive a produselor online și de 

dependența acestora; 

- să consolideze măsurile de combatere a conținutului dăunător al comunicării 

comerciale inadecvate; 

- să își continue eforturile de detectare, raportare și eliminare a conținutului online 

ilegal, inclusiv a materialelor cu abuzuri sexuale asupra copiilor de pe 

platformele și din serviciile pe care le oferă, în măsura în care practicile 

respective sunt legale. 
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Membrii Comisiei pentru sănătate și familie subliniază importanța accesului la 

sănătate, educație și incluzinii sociale a tuturor copiilor. 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor despre 

Strategia UE privind drepturile copilului, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil 

Comunicării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Dr. Nelu Tătaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


