Європейський парламент
2019–2024

УХВАЛЕНІ ТЕКСТИ

P9_TA(2022)0120
Захист, наданий ЄС дітям та молоді, що тікають від війни проти
України
Резолюція Європарламенту від 7 квітня 2022 року про захист, наданий ЄС дітям та
молоді, що тікають від війни в Україні (2022/2618(RSP))
Європейський парламент,
– беручи до уваги Конвенцію ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року та
додаткові протоколи до неї,
– беручи до уваги Європейську конвенцію з прав людини,
– беручи до уваги статтю 24 Хартії основних прав ЄС,
– беручи до уваги Рекомендацію Ради (ЄС) 2021/1004 від 14 червня 2021 року про
створення «Європейської гарантії дітей» 1,
– беручи до уваги повідомлення Комісії від 24 березня 2021 року про стратегію ЄС
щодо прав дитини (COM(2021)0142),
– беручи до уваги Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю від 13 грудня 2006
року,
– беручи до уваги свою резолюцію від 29 квітня 2021 року щодо «Європейської
гарантії дітей» 2,
– беручи до уваги план дій Європейського стовпа соціальних прав,
– беручи до уваги Виконавче рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке
встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у розумінні
статті 5 Директиви № 2001/55/ЄС та має наслідком запровадження тимчасового
захисту 3,
– беручи до уваги Глобальне дослідження ООН про дітей, позбавлених волі, від
липня 2019 року,
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– беручи до уваги Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства від 30 серпня
1961 року,
– беручи до уваги Глобальний договір ООН щодо біженців 2018 року,
– беручи до уваги свою резолюцію від 3 травня 2018 року про захист дітей у міграції1,
– беручи до уваги Загальну рекомендацію № 38 Комітету ООН з ліквідації
дискримінації щодо жінок від 6 листопада 2020 року стосовно торгівлі жінками та
дівчатами в контексті глобальної міграції,
– беручи до уваги свою резолюцію від 26 лютого 2014 року про сексуальну
експлуатацію і проституцію та її вплив на гендерну рівність 2,
– беручи до уваги повідомлення Комісії від 23 березня 2022 року під назвою «Прийом
осіб, які тікають від війни в Україні: Підготовка Європи до задоволення потреб»
(COM(2022)0131),
– беручи до уваги частину 2 статті 132 Регламенту ЄП,
A. оскільки вторгнення Російської Федерації в Україну та напад на українське
населення змусили велику кількість людей і сімей тікати з України, що завдало
величезних страждань насамперед дітям та молоді по всьому регіоні;
B. оскільки, за даними останнього звіту ЮНІСЕФ3, станом на 25 березня 2022 року
понад 3,7 мільйона біженців залишили Україну з початку війни; оскільки
очікується, що найближчими тижнями ця цифра збільшуватиметься; оскільки, за
оцінками ООН, наразі майже 6,5 мільйони людей стали внутрішньо переміщеними
особами з початку війни, і ще 12,65 мільйона осіб безпосередньо відчули наслідки
конфлікту;
C. оскільки, за даними останнього звіту ЮНІСЕФ4, жінки та діти становлять 90% усіх
біженців, які тікають з України; оскільки майже половина біженців, які тікають з
України, — це діти шкільного віку 5; оскільки, за оцінками ЮНІСЕФ, з початку
конфлікту понад 2,5 мільйони дітей внутрішньо переміщені;
D. оскільки станом на 25 березня 2022 року сусідні країни справляються з величезним
напливом біженців, які тікають з України: понад 2,2 мільйони осіб виїхали до
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ЮНІСЕФ, Ситуація в Україні: заходи допомоги біженцям у сусідніх країнах — Звіт
з гуманітарної ситуації № 3 від 23 березня 2022 року.
ЮНІСЕФ, Ситуація в Україні: заходи допомоги біженцям у сусідніх країнах — Звіт
з гуманітарної ситуації № 3 від 23 березня 2022 року.
Європейська комісія, «Біженці з України: підтримка в навчанні», доступно за
посиланням: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europeworld/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-warukraine/fleeing-ukraine-support-education_en

Польщі, понад 579 000 — до Румунії, понад 379 000 — до Молдови, близько 343
000 — до Угорщини і понад 545 000 — в інші країни1;
E. оскільки за таких високих показників діти, особливо без супроводу, піддаються
підвищеному ризику насильства, жорстокого поводження та експлуатації, а також
існує підвищений ризик, що діти можуть зникнути безвісти і стати жертвами
торгівлі людьми, особливо під час перетину кордону;
F. оскільки понад 100 000 дітей, половина з яких є дітьми з інвалідністю, проживають
у спеціалізованих закладах та інтернатах в Україні2, і понад 90 % цих дітей мають
батьків; оскільки, за офіційними даними, в період з 24 лютого до початку березня в
Україні народилося 4 311 немовлят, і оскільки, за оцінками, на початку кризи було
265 000 вагітних жінок, термін пологів для приблизно 80 000 з яких припадає на
наступні три місяці;
G. оскільки, за підрахунками Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців (УВКБ ООН), у 2021 році в Україні перебувало 35 875 осіб без
громадянства та осіб із невизначеним громадянством; оскільки приблизно 10-20%
від нарахованих 400 000 ромів, що живуть в Україні, є особами без громадянства
або особами під ризиком безгромадянства; оскільки 55% дітей, народжених в
Донецькій та Луганській областях, та 88% дітей, народжених в Криму, за наявними
даними не мають українського свідоцтва про народження чи особистих документів,
що ставить їх під ризик безгромадянства 3; оскільки діти, які стали вимушеними
мігрантами, піддаються підвищеному ризику втрати громадянства через проблеми,
пов'язані з перешкодами для реєстрації народження в країні їхнього походження або
під час переміщення, а також через відсутність визнання безгромадянства їхніх
батьків; оскільки цей ризик зростає для дітей без супроводу через перешкоди при
оформленні документів та реєстрації, зокрема через відсутність доказів родинних
відносин;
H. оскільки «Європейська гарантія дітей» є інструментом ЄС, метою якого є
запобігання та боротьба з бідністю та соціальною ізоляцією шляхом гарантування
безкоштовного й ефективного доступу до таких ключових послуг, як дошкільна
освіта і догляд, освітні й шкільні заходи, медичні послуги для дітей, що цього
потребують, та принаймні одноразове здорове харчування протягом шкільного дня
та ефективний доступ до здорового харчування та належного житла для всіх
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ЮНІСЕФ, Ситуація в Україні: Заходи допомоги біженцям у сусідніх країнах — Звіт
з гуманітарної ситуації № 3 від 23 березня 2022 року.
Див. ЮНІСЕФ «Необхідно захистити дітей без супроводу та розлучених з батьками,
які тікають від ескалації конфлікту в Україні», спільну заяву Виконавчої
директорки ЮНІСЕФ Кетрін Рассел та Верховного комісара ООН у справах
біженців Філіппо Гранді та організації «Надія і житло для дітей» від 7 березня 2022
року, Ілюзія захисту: Аналітичний звіт за результатами комплексного
дослідження системи захисту дітей в Україні, 2017 р., доступно за посиланням:
http://www.openingdoors.eu/the-illusion-ofprotection-national-audit-of-the-childprotection-system-in-ukraine
Див. брифінг Європейської мережі з питань безгромадянства «Особи без
громадянства та особи під ризиком безгромадянства, які вимушено покинули
Україну» від 10 березня 2022 року та УВКБ ООН «Особи без громадянства»,
доступні за посиланням https://www.unhcr.org/ua/en/stateless-persons.

нужденних дітей; оскільки цілі програми «Європейська гарантія дітей» мають
поширюватися на всіх дітей у Союзі;
I. оскільки діти мігрантів і біженців часто підпадають під прогалини в національному
законодавстві, це призводить до того, що діти залишаються осторонь, що може
призвести до ще нижчого рівня їхнього соціального розвитку і нестабільності, а
також підвищити ризик маргіналізації, жорстокого поводження і насильства;
J. оскільки діти, що ростуть в умовах дефіциту ресурсів і за нестабільних сімейних
обставин, частіше зазнають бідності та соціальної ізоляції, що має далекосяжні
наслідки для їхнього розвитку та подальшого дорослішання, що тим самим
закріплює порочне коло бідності, яка передається від покоління в покоління;
оскільки найкращий спосіб боротися з бідністю і соціальною ізоляцією —
комплексна політика вузької спеціалізації, що охоплює широке коло питань та
спрямована не лише на дітей, а й на їхні сім'ї та спільноти, а також встановлення
пріоритету інвестицій у створення нових можливостей та рішень; оскільки всі
сектори суспільства мають бути залучені до вирішення цих проблем, від місцевих,
регіональних, національних та європейських органів влади до громадянського
суспільства;
K. оскільки дитяча бідність впливає на здатність дітей реалізовувати свої права і
нездатність відстоювати ці права, вона була визначена міжнародними організаціями
як потенційна причина і наслідок порушень прав дітей;
L. оскільки станом на сьогодні в Україні внаслідок обстрілів з боку Росії знищено 378
закладів загальної середньої та вищої освіти1;
M. оскільки забезпечення інтеграції дітей та молоді в заклади освіти та позашкільні
навчальні заклади має залишатися пріоритетом для ЄС та його держав-членів;
N. оскільки в контексті конфлікту відбуваються серйозні порушення щодо дітей, у
тому числі дітей, які перебувають в закладах опіки закритого типу; оскільки
коротко-, середньо- та довгострокові наслідки збройного конфлікту на дітей слід
усувати ефективно та комплексно з використанням різноманітних інструментів,
наявних у розпорядженні ЄС, зокрема нових та посилених керівних положень ЄС
стосовно дітей під час збройного конфлікту;
O. оскільки дівчата піддаються особливому ризику під час гуманітарної кризи та
переміщення, тому що вони значно частіше стають жертвами дискримінації за
ознакою статі та гендерного насильства;
P. оскільки в Молдові діти становлять половину кількості біженців, які тікають з
України;
1. схвалює публікацію повідомлення Комісії від 23 березня 2022 року під назвою
«Прийом осіб, які тікають від війни в Україні: Підготовка Європи до задоволення
потреб», оперативних керівних положень щодо впровадження Виконавчого рішення
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Київська школа економіки: «Прямі збитки, нанесені інфраструктурі України в ході
війни, складають майже $63 млрд. Загальні втрати економіки становлять приблизно
від $543 до 600 млрд», доступно за посиланням https://kse.ua/about-theschool/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63mlrd/

Ради (ЄС) 2022/382 1 та плану з 10 пунктів задля посилення європейської
координації у прийманні біженців з України;
2. нагадує, що ЄС та всі держави-члени ратифікували Конвенцію ООН про права
дитини, отже, зобов'язані дотримуватися, захищати та виконувати права, викладені
в ній; наголошує, що, відповідно до Конвенції ООН про права дитини, інтереси
дитини завжди мають бути першочерговим фактором у всіх рішеннях стосовно
дітей;
3. закликає держави-члени ЄС до кожної дитини, яка шукає притулку, ставитися
насамперед як до дитини, незалежно від її соціального чи етнічного походження,
статі, сексуальної орієнтації, здібностей, громадянства чи міграційного статусу;
4. закликає до створення безпечних проходів і гуманітарних коридорів для дітей, які
рятуються від конфлікту, як без супроводу, так і тих, хто має сім'ї, а також до
надання невідкладної допомоги, необхідної дітям, які є внутрішньо переміщеними
особами або залишилися в оточених районах та не мають змоги виїхати;
5. нагадує про важливість Стратегії ЄС з прав дитини, програми «Європейська
гарантія дітей», Стратегії ЄС із викорінення торгівлі людьми, Стратегії ЄС щодо
прав людей з інвалідністю на 2021–2030 роки, а також усіх наявних правових
документів ЄС, включаючи Директиву про тимчасовий захист 2 для підтримки
держав-членів ЄС у вирішенні питань щодо особливих потреб дітей, які тікають від
війни;
6. наголошує на важливості обміну інформацією між державами-членами ЄС у повній
відповідності до правил захисту даних і на тому, щоб реєстрація в одній державічлені визнавалася іншіми державами;
7. наголошує, що кожна дитина має право на захист від насильства, експлуатації та
жорстокого поводження, і що держави-члени ЄС повинні забезпечити превентивні
заходи, зокрема для дітей, яким загрожує торгівля та викрадення, а також підтримку
дітей, які зазнали насильства й травм; нагадує, що сімейне середовище зазвичай є
безпечнішим для дітей та забезпечує для них краще піклування, і тому закликає до
ширшої підтримки сімей та зусиль щодо возз'єднання сімей; нагадує, що в будьякому випадку слід завжди оцінювати й керуватися інтересами дитини; закликає,
крім того, надавати підтримку особам, які пережили гендерне насильство;
8. закликає Комісію допомогти сусіднім країнам відразу за кордоном створити
адекватні та безпечні місця, що відповідають потребам дітей,та в яких
працюватимуть співробітники з питань захисту дітей, як наприклад, в центрах Blue
Dot, створених ЮНІСЕФ та УВКБ ООН;
9. наполегливо рекомендує, щоб співробітники з питань захисту дітей та інші
критично важливі служби були присутні та доступні на кордоні для виявлення
факторів вразливості цих дітей, зокрема шляхом точного визначення та
документування громадянства чи безгромадянства дитини або ризику
безгромадянства після прибуття та направлення її до відповідних служб,
включаючи психосоціальну підтримку, підтримку материнського здоров’я, захист
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від гендерного насильства, пошук сім'ї та підтримку возз'єднання сім'ї, а також для
забезпечення належної передачі дітей національним службам захисту дітей, щоб
діти мали повний доступ до всіх базових послуг та відповідний догляд згідно з
міжнародними стандартами захисту дітей;
10. закликає всі сторони тісно співпрацювати з органами влади України для
прискорення евакуації дітей з установ та дітей, які потребують медичної допомоги,
а також забезпечити їх переведення у відповідні заклади опіки в громаді або сім'ї на
території держав-членів ЄС, щоб вони мали змогу отримати відповідний догляд;
11. наголошує, що евакуація завжди повинна здійснюватися з дотриманням
спеціальних заходів, які враховують інтереси дитини, і що має бути надана згода
їхніх батьків або осіб, відповідальних за догляд за ними;
12. наголошує на важливості запровадження стратегії ЄС для активізації гуманітарних
дій на місцях для порятунку сімей та дітей, зокрема соціально вразливих дітей, у
тому числі з неблагополучним соціально-економ ічним походженням, дітей, які
перебувають в закладах опіки та в сім'ях патронатного виховання, дітей, які
перебувають в лікарнях, а також дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей без
супроводу, особливо в зонах бойових дій;
13. висловлює занепокоєння щодо повідомлень про молодих людей, які все ще
перебувають у центрах тимчасового розміщення іммігрантів в Україні, які
наражаються на підвищений ризик під час бойових дій; закликає Комісію
співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити звільнення молодих
мігрантів та шукачів притулку, які утримуються в центрах тимчасового розміщення
іммігрантів в Україні, та сприяти їхній безпечній евакуації;
14. підтримує оголошення Комісії про створення Платформи солідарності для обміну
інформацією щодо можливостей прийому державами-членами та кількості людей,
які користуються тимчасовим захистом на їхніх територіях;
15. наголошує на важливості тісного співробітництва з органами влади України та
відповідним и міжнародними та неурядовими організаціям и для реєстрації та
ідентифікації дітей, які в'їжджають до ЄС із закладів опіки в Україні, щоб запобігти
торгівлі дітьми, незаконному усиновленню та іншим можливим зловживанням, з
повним дотриманням стандартів захисту персональних даних ЄС; наголошує на
важливості моніторингу благополуччя та місцеперебування цих дітей після їхнього
прибуття в ЄС;
16. закликає до негайного включення дітей без супроводу та розлучених з сім'ями, а
також дітей із закладів опіки в Україні до систем моніторингу служб соціального
захисту дітей та опіки й піклування у приймаючих державах-членах, щоб сприяти
возз'єднанню сімей, якщо це максимально відповідає їхнім інтересам у
майбутньому, та забезпечити нагляд за наданням їм догляду з метою забезпечення
їхньої безпеки та захисту;
17. наголошує на важливості збору детальних даних, відповідно до стандартів захисту
персональних даних ЄС, для виявлення вразливих груп, які приїжджають з України,
зокрема: дітей, які перебувають у закладах опіки, дітей з інвалідністю, дітей з
ромських громад, дітей без документів та інших дітей, що не є громадянами
України, дітей без громадянства та дітей, яким загрожує безгромадянство, з метою

виявлення потреб окремих груп та надання підтримки у відстеженні та возз'єднанні
дітей без супроводу, жінок та жертв торгівлі людьми;
18. відзначає реєстраційну платформу ЄС, яка має на меті дозволити державам-членам
обмінюватися інформацією, щоб гарантувати, що люди, які користуються
тимчасовим або належним захистом відповідно до національного законодавства,
можуть ефективно скористатисясвоїми правами в усіх державах-членах, не
допускаючи можливих зловживань;
19. закликає сусідні держави-члени надавати дітям інформацію зрозумілою для них
мовою щодо їхнього становища, прав та ризику, з яким вони можуть зіткнутися у
випадках торгівлі людьми та інших форм експлуатації; наголошує, що інформація,
яка надається дорослим, повинна включати спеціальні розділи про торгівлю дітьми,
щоб попередити опікунів та сприяти індивідуальній підтримці;
Умови прийому та соціально вразливі діти
20. підкреслює, що діти мають право та вроджену потребу бути поруч зі своїми
батьками чи постійним опікуном; наголошує на важливості не розлучати братів і
сестер, а, отже, важливо розміщувати дітей без супроводу у сім'ях та громадах, щоб
дозволити всім дітям зростати не в закладах, а в сім'ях і громадах, таким чином
запобігаючи небажаному розлученню з сім'єю; наголошує, що у випадках, коли діти
перебувають без супроводу, пріоритет має надаватися патронатному вихованню або
іншим видам опіки в громаді, а, якщо це неможливо, дітей слід розміщувати в
закладах окремо від дорослих;
21. закликає держави-члени забезпечити швидке призначення опікуна для всіх дітей без
супроводу після прибуття в першу країну, незалежно від їхнього громадянства чи
імміграційного статусу, і забезпечити, щоб вся інформація, надана опікуном ,
надходила в зручний для дітей спосіб; у зв'язку з цим вважає, що сусідні державичлени повинні повною мірою використовувати наявну Європейську мережу опіки
та, за відсутності опікунів у країнах, що приймають, наполегливо рекомендує
призначати тимчасових опікунів з прикордонних регіонів для забезпечення
належної передачі відповідальності національним системам опіки й піклування над
дітьми;
22. закликає забезпечити фінансування для надання основних та життєво необхідних
послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я (СРЗ) та невідкладних
послуг особам, які зазнали насильства за ознакою статі, відповідно до Мінімального
початкового пакета послуг (MISP), з метою запобігання та подолання наслідків
сексуального насильства, зменшення кількості випадків передачі ВІЛ, запобігання
підвищеної захворюваності та смертності матерів і новонароджених та планування
комплексних послуг з охорони здоров’я; закликає до негайного спрощення доступу
до догляду за СРЗ та/або транзиту до інших держав-членів ЄС під час перетину
кордону, за необхідності, для подолання жорстких обмежень у державах-членах
транзиту та державах, що приймають біженців, і забезпечення доступу дітей та
молоді, які втікають з України, до комплексних послуг з СРЗ та товарів особистої
гігієни;
23. наголошує на важливості місцевих громад та муніципалітетів, а також організацій
громадянського суспільства на передовій для приймання, розміщення та

забезпечення доступу до освіти дітей та молоді; а тому закликає Комісію
прискорити надання їм доступу до наявних фондів ЄС;
24. схвалює та визнає важливу роль громадянського суспільства у прийомі, розміщенні,
наданні гуманітарної та правової допомоги та соціальної інтеграції дітей та молоді,
які втікають від війни; нагадує, що влада не може покладатися лише на громадян та
організації громадянського суспільства для забезпечення прийому та захисту дітей,
які втікають з України; наголошує на важливості контролю з боку органів влади
держав-членів ЄС за прийомом дітей без супроводу;
25. закликає Комісію сприяти зміцненню систем захисту дітей у приймаючих країнах з
метою покращення психологічної підтримки та доступу до основних послуг, таких
як освіта та охорона здоров'я, для дітей, які втікають з України, на рівних умовах з
дітьми приймаючих країн, а також встановити механізми переселення з наданням
пріоритету возз'єднанню сімей і переміщенню соціально вразливих та інших дітей з
метою зменшення тиску на сусідні країни;
26. наголошує на необхідності підтримки систем охорони здоров'я приймаючих країн з
метою забезпечення безперервного догляду за дітьми та молоддю, які втікають з
України, зокрема шляхом надання життєво необхідних лікарських засобів,
наприклад, пацієнтам з ВІЛ, онкологічним и та рідкісними захворюваннями;
закликає держави-члени ЄС координувати зусилля з ЮНІСЕФ та Всесвітньою
організацією охорони здоров’я щодо вакцинації дітей та молоді, які втікають з
України, включаючи вакцинацію проти поліомієліту, кору та COVID-19;
27. нагадує, що ЄС та всі держави-члени ратифікували Конвенцію ООН про права
дитини, отже, зобов'язані дотримуватися, захищати та виконувати права, викладені
в ній; закликає держави-члени запровадити конкретні заходи для належного
задоволення потреб дітей з інвалідністю, включаючи відповідні умови та постійний
догляд з боку перевірених осіб, що забезпечують догляд;
28. наголошує на необхідності врахування потреб дітей та молоді ЛГБТІК+, зокрема
шляхом забезпечення безпечного та належного прийому чи догляду та гарантування
недискримінації на пунктах пропуску через кордон; наголошує на специфічних
складнощах, з якими стикаються транс-жінки та одностатеві сім'ї під час перетину
кордонів; підкреслює, що діти одностатевих пар ризикують бути розлученими з
одним або з обома батьками; пропонує державам-членам ЄС враховувати фактичні
партнерства та сім'ї при впровадженні Директиви про тимчасовий захист;
29. вітає ініціативу Комісії щодо створення механізму солідарності для переміщень у
медичних цілях усередині ЄС біженців та переміщених осіб, у тому числі дітей та
молоді, які потребують негайного життєво необхідного лікування та терапії, з
держав-членів ЄС, що межують з Україною;
30. закликає держави-члени ЄС посилити роботу чинної єдиної Європейської гарячої
лінії з питань зниклих безвісти дітей (116 000) та Європейської гарячої лінії для
надання безкоштовної психологічної допомоги дітям та молоді, які втікають з
України (116 111); наполягає на необхідності посилення співпраці між державамичленами ЄС в рамках Європейської гарячої лінії (116 000) та на посиленні
міждержавних заходів, спрямованих на виявлення та пошук зниклих дітей;
Возз'єднання сім'ї

31. закликає держави-члени ЄС врегульовувати справи всіх дітей, які втекли з України
та тимчасово перебувають під їхньою опікою, з кінцевою метою сприяння
возз'єднанню сімей, у тому числі шляхом забезпечення регулярних перевірок
органами влади наявних баз даних у повній відповідності до стандартів захисту
персональних даних ЄС, включаючи ті, що збирають інформацію про зниклих
дітей; наголошує, що у випадках, коли фізичне возз'єднання неможливо забезпечити
негайно, треба якнайшвидше забезпечити підтримання або відновлення контакту, в
тому числі з братами, сестрами або іншими членами сім'ї; вважає, що ці заходи
повинні включати надійні механізми захисту і звітності, зокрема вказівки службам,
перенаправлення запитів і звернень до національних служб у справах захисту дітей;
32. закликає держави-члени ЄС припинити усиновлення дітей, щоб уникнути
подальшого або постійного розлучення дітей з батьками і сім'ями всупереч їх
інтересам;
Переміщення
33. закликає заохочувати механізми переміщення поміж державами-членами ЄС,
включаючи безпечне, швидке та скоординоване транспортування дітей та їх сімей,
які вже перебувають у сусідніх державах-членах, особливо для дітей без супроводу
та дітей з інвалідністю, які потребують особливого догляду, в разі необхідності за
станом здоров'я, у тісній співпраці з органами влади України та консульськими
службами України в ЄС;
34. закликає Комісію допомогти сусіднім державам-членам проводити індивідуальну
оцінку інтересів дітей і у випадках, коли їх супроводжує дорослий, а саме член сім'ї,
родич або приватний спонсор, забезпечити належну систему перевірки сімей, що
приймають, з метою захисту дітей та забезпечення їх безпечної передачі сім'ям, що
приймають;
Інтеграція
35. закликає держави-члени забезпечити скоординований підхід до програмування та
використання коштів ЄС, а також забезпечити, щоб фінансування ЄС надавало
швидку та пряму відповідь постачальникам послуг підтримки в країнах, які
найбільше причетні, включаючи громадянське суспільство та міжнародні
організації; крім того, закликає держави-члени ЄС прискорити впровадження таких
заходів та виділити всі можливі національні ресурси, доповнені фондами ЄС,
такими як Європейський соціальний фонд Плюс, Допомога у відновленні
згуртованості та територій Європи (REACT-EU), Фонд відновлення і підвищення
стійкості, Європейський фонд регіонального розвитку, програма InvestEU, програма
Erasmus+, Фонд притулку, міграції та інтеграції та програма EU4Health, щоб
забезпечити біженцям соціально-економ ічну інтеграцію, рівний доступ до якісної
роботи, освіти, навчання і догляду, а також захист від дитячої бідності та соціальної
ізоляції; нагадує, що держави-члени ЄС повинні включити спеціальні заходи щодо
інвестування в дітей та молодь у свої національні плани відновлення та стійкості,
щоб отримати доступ до фонду, як зазначено у складовій «Наступне покоління»
інструменту відновлення та підвищення стійкості і Заходи згуртованості для
біженців у Європі (CARE); закликає Комісію та Раду ЄС в разі потреби надати
додаткові ресурси;

36. визнає проблеми, з якими стикаються держави-члени ЄС під час інтеграції учнів у
системи освіти та навчання; закликає держави-члени ЄС швидко інтегрувати учнів
різного віку в основні структури формального, неформального та неофіційного
навчання та надавати спеціалізовану освітню підтримку людям з додатковими
потребами, включаючи дітей із маргіналізованих спільнот, таких як роми, щоб
обмежити ізоляцію та уникнути сегрегації в освіті, що призведе до соціальної
ізоляції та дискримінації; визнає, що мовні бар'єри можуть перешкоджати вступу до
школи та успішності дітей, які втікли з України; тому закликає Комісію
підтримувати національні органи держав-членів для забезпечення безкоштовного
перекладу, спеціальних мовних курсів та інших спеціальних програм по набору
українських вчителів, а також вчителів, які володіють українською мовою та/або
відповідним и мовами меншин;
37. визнає, що цифрові інструменти можуть бути дуже корисними, гнучкими та
спеціально розробленими заходами для забезпечення своєчасної та безперервної
освіти та додаткової підтримки дітям та молоді, які перебувають у вразливих
ситуаціях, і повинні повністю відповідати стандартам захисту персональних даних;
у зв’язку з цим закликає Єврокомісію якнайкраще використовувати наявні цифрові
освітні засоби та обладнання, особливо ті, що розроблені в Україні, для
забезпечення можливості продовження навчання для всіх дітей; однак повторює,
що вони повинні доповнювати очний формат навчання, і підкреслює той факт, що
така освіта має вирішальне значення, особливо в нинішньому контексті, коли ці діти
та молодь потребують додаткової психосоціальної підтримки; закликає приймаючі
країни надавати узгоджену підтримку для розширення доступу до адекватної
психологічної допомоги з боку експертів, здатних допомогти впоратися з травмами,
пов’язаними з війною; закликає держави-члени ЄС надавати підтримку вчителям,
тренерам та іншому освітньому персоналу, який працює з травмованими дітьми;
38. вітає ініціативу Єврокомісії щодо розширення Шкільного освітнього шлюзу з
метою допомогти об’єднати держави-члени ЄС у якості єдиного центру координації
навчальних матеріалів між Україною та державами-членами ЄС мовою учня, щоб
почати обмін досвідом та визначити, що необхідно для продовження освіти
переміщених дітей; наголошує на необхідності використовувати потенціал
українських вчителів з-поміж новоприбулих в Європу;
39. наполягає на необхідності визнання дипломів, кваліфікацій та періодів навчання,
зокрема для освітян та медичних працівників, оскільки вони є важливими для
безперешкодної інтеграції дітей та молоді, які втекли з України, у нове середовище;
з огляду на поточні обставини, закликає держави-члени ЄС проявити гнучкість у
випадках відсутності адміністративних документів і розробити інноваційні та
прагматичні рішення шляхом поєднання цифрових та паперових варіантів;
40. закликає Комісію уважно стежити за заходами, що вживаються для задоволення
освітніх та соціальних потреб дітей та молоді, які втекли з України, найкращим
чином використовуючи збір агрегованих даних із забезпеченням повної
відповідності стандартам захисту персональних даних ЄС;
41. вітає перші спроби Єврокомісії сприяти адаптації наявних програм фінансування
ЄС для підтримки молоді, зокрема Erasmus+ та Європейського корпусу солідарності
і закликає підтримувати або посилювати ці зусилля з огляду на розвиток подій, доки
це буде необхідно; наголошує, що, згідно з посиленою програмою «Гарантія для
молоді», усі молоді люди віком від 15 років мають отримати пропозицію роботи,

освіти, стажування чи навчання протягом чотирьох місяців після того, як вони стали
безробітними або офіційно покинули навчання; крім того, закликає держави-члени
ЄС впровадити посилену програму «Гарантія для молоді», щоб забезпечити
високоякісні пропозиції, включаючи забезпечення справедливої оплати праці та
доступу до соціального захисту, заборону зловживання нетиповими контрактами та
забезпечення робочого середовища, адаптованого до потреб людей з інвалідністю;
42. підкреслює роль спорту в процесі інтеграції біженців, особливо дітей та молоді, і
закликає держави-члени ЄС сприяти доступу дітей та молоді до занять спортом та
спортивних заходів, які сприятимуть поліпшенню психічного здоров'я, подоланню
травм, адаптації до нового середовища та налагоджування зв'язків із приймаючими
спільнотами;
43. вітає зусилля деяких країн щодо цілеспрямованого виділення коштів для надання
стипендій українським студентам та закликає до спільних європейських зусиль у
цьому питанні; наголошує на важливості того, щоб усі студенти, які втекли з
України, у тому числі іноземні студенти, мали можливість користуватися такими
коштами та закінчити освіту, оскільки вони також перебувають у надзвичайній
ситуації; також наполягає на важливості підтримки всіх дітей та молоді;
44. просить Комісію та держави-члени ЄС продовжувати й застосовувати послідовний
підхід до вирішення поточних і майбутніх проблем, пов'язаних з війною проти
України, і не забувати уроки, винесені з реагування на цю війну, а спиратися на
отриманий досвід від цих уроків, в тому числі шляхом застосування та
впровадження Директиви про тимчасовий захист для забезпечення доступу до
захисту біженців та шукачів притулку будь-якого походження;
45. закликає держави-члени та, зокрема, національних координаторів ЄС у рамках
програми «Європейська гарантія для дитини» забезпечити доступ до безкоштовних,
ефективних та якісних послуг для дітей, які втекли з України, на однаковому рівні з
іншими дітьми в приймаючих країнах, забезпечити національні комплексні заходи
та врахувати конкретні недоліки згідно з рекомендацією; наголошує, що криза
COVID-19 та прибуття біженців в зв'язку з війною в Україні можуть погіршити
становище дітей, яким загрожує бідність та соціальна ізоляція, або дітей, які
потребують особливого догляду; з огляду на це, закликає держави-члени ЄС та
Комісію терміново збільшити обсяг фінансування програми «Європейська гарантія
дітей» з виділеним бюджетом розміром щонайменше 20 мільярдів євро для
боротьби з бідністю дітей та їх сімей та сприяти досягненню мети зменшити
кількість осіб за межею бідності щонайменше на 15 мільйонів до 2030 року,
включаючи щонайменше 5 мільйонів дітей у всіх державах-членах до 2030 року; у
зв’язку з цим закликає всі держави-члени ЄС виділити більш ніж мінімальні 5%
ресурсів Європейського соціального фонду Плюс під спільне управління для
підтримки заходів у рамках програми «Європейська гарантія дітей»;
46. у цьому контексті закликає держави-члени ЄС активізувати інвестиції в стабільні та
якісні робочі місця та соціальну підтримку молоді та молодих батьків, а також
здійснювати цілеспрямовану політику зайнятості, що забезпечує гідний рівень
життя, справедливу заробітну плату та умови праці, належний баланс між роботою
та особистим життям, інклюзивний ринок праці та більші можливості для
працевлаштування, включаючи професійну освіту та навчання; наголошує на тому,
що для більшого залучення батьків, зокрема жінок, на ринку праці і для підтримки
соціального розвитку дітей має бути запроваджений безкоштовний догляд за дітьми

в ранньому віці; наголошує на необхідності тісної співпраці з національним и та
європейськими профспілками для підтримки всіх людей, які втекли з України, у
здійсненні своїх трудових і соціальних прав у державах-членах ЄС;
47. закликає держави-члени ЄС забезпечити належне і безпечне житло для всіх людей,
які втекли з України; закликає держави-члени ЄС надати пріоритет питанню
забезпечення постійного житла для дітей та їхніх сімей, які ризикують залишитися
бездомними, та включити до своїх національних планів дій у рамках програми
«Європейська гарантія дітей» рішення щодо житла для безпритульних дітей, які
стикаються з гострою житловою проблемою; закликає держави-члени ЄС
забезпечити, щоб кожна дитина та молода людина, які втекли з України, мала
доступ до водопостачання, санітарних умов та засобів особистої гігієни як вдома,
так і в школі;
°
°

°

48. доручає Голові Європейського парламенту передати цю резолюцію Раді ЄС та
Європейській комісії.

