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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab seda, et töötatakse välja komisjoni tegevuskava „Lapsed välissuhetes”, mis 
hakkab kuuluma lapse õiguste alase ELi strateegia heakskiidetud raamistiku ja kohustuste 
hulka;

2. rõhutab, et lapse õiguste strateegia vastuvõtmiseni viiv protsess peab sisaldama 
igakülgset ja laialdast konsulteerimist, mis hõlmab riiklikke laste õigustega tegelevaid 
institutsioone (näiteks laste õiguste ombudsmanid), ÜRO allasutusi, sh UNICEF, lapse 
õiguste komiteed, kodanikuühiskonna organisatsioone ja eriti lapsi;

3. kutsub komisjoni üles võtma vastu lapse õigustel põhinevat lähenemisviisi, mis kajastab 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid ja sätteid kõigi asjakohaste meetmete 
puhul, alates poliitika kujundamisest ja kavandamisest kuni hindamiseni välja, samuti 
asjakohaste ressursside mobiliseerimisel;

4. tunnistab, et komisjoni personal vajab tungivalt poliitiliste meetmete ja nende 
rakendamise juhiseid, ning nõuab komisjoni peakorteris ja delegatsioonides vahendeid ja 
koolitust inimõigustel põhineva lähenemisviisi kohaldamiseks arengupoliitika suhtes 
üldiselt ja nõuab eelkõige laste õigustele keskenduvat lähenemisviisi;

5. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid viiksid läbi põhjalikud hindamised laste 
olukorra kohta partnerriikides, kasutades kvaliteetseid uurimisi ja analüüsi, mille on 
seoses ÜRO lapse õiguste konventsiooni ning muude asjakohaste lapsi käsitlevate 
rahvusvaheliste inimõigustealaste lepingute rakendamisega teostanud näiteks UNICEF, 
rahvusvaheliselt tunnustatud andmeid ja levinud lähenemisviise ning teostatud uuringuid 
– nt ÜRO poolseid –, toetamaks asjakohast, tõendusmaterjalil põhinevat kaitset, 
poliitikakujundamist ja riigi strateegiaid;

6. kutsub komisjoni üles tagama, et kaubandus- ja koostöölepingute alusel loodud 
inimõiguste komisjonide ja alarühmade arutelud keskenduksid lapstööjõu probleemile ja 
laste kaitsele mis tahes kujul väärkohtlemise, ekspluateerimise ja diskrimineerimise eest;

7. rõhutab vajadust tegeleda lapssõdurite probleemiga ja suurt mõju, mida selles suhtes võib 
omada avalik arvamus; ·

8. kutsub komisjoni üles kahekordistama jõupingutusi, et abistada arenguriike ÜRO lapse 
õiguste konventsiooni sätete ja lisaprotokollide ülevõtmisel nende riikide õigusaktidesse;

9. rõhutab, et aastatuhande arengueesmärkide püsivaks saavutamiseks tuleb asetada lapsed, 
nende ellujäämine, areng ja kaitse kõigi ELi poliitikavaldkondade ja tegevuste 
keskmesse;

10. tunnistab, et väikelaste hooldus ja haridus – sealhulgas immuniseerimine, sündide 
registreerimine, hea vanemlik hoolitsus, lasteaed ja sõimed – kuuluvad lapse õiguste 
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hulka, ja tunnistab, et varane lapsepõlv on aeg, mil toimub oluline areng, ning kehva 
toitumise ja puuduliku hoolitsuse tagajärjel võivad lapsel tekkida nii füüsilised kui ka 
vaimsed puuded ning saada kahjustatud laste suutlikkus oma võimete täielikuks 
väljaarendamiseks ning enese vaesusest vabastamiseks;

11. kutsub nõukogu ja komisjoni üles muutma ametlik sündide registreerimine kui põhiõigus 
ja lapse õiguste kaitse tähtis vahend arengukoostöö poliitika osaks;

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ühistele jõupingutustele, abistamaks partnerriikidel 
saavutada kõigile tasuta alghariduse eesmärk (aastatuhande arengueesmärk nr 2) ning 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama vajalikud vahendid kiiralgatuseks „Haridus 
kõigile”;

13. märgib, et hädaabi osutamine lastele sõjast laastatud, ebakindlates riikides ei laiene 
enamasti asjakohase hariduse pakkumisele ning kutsub komisjoni üles toetama 
haridustegevust, k.a rakendama neid miinimumstandardeid, mille asutustevaheline 
võrgustik hariduse andmiseks hädaolukordades (Inter-Agency Network for Education in 
Emergencies) on välja töötanud, nii hädaolukordades kui ka perioodil, mil kriis läheb üle 
arenguks;

14. rõhutab, kui vajalik on pöörata erilist tähelepanu aastatuhande kolmandale 
arengueesmärgile: soolisele võrdõiguslikkusele ja tüdrukute haridusele, kohalike 
naisõpetajate värbamisele ja koolitamisele, õppekavadest igasuguse meessoo eelistatuse 
kaotamisele, kogukonda teenindavate koolide lähedusele ning sobivate sanitaarruumidega 
varustamisele; rõhutab, et koolid peaksid olema turvatsoonid, kus laste õigusi austatakse, 
ning koolides ja nende läheduses tuleks jõuliselt ennetada seksuaalset ahistamist ja 
vägivalda ning nende vastu võidelda;

15. kutsub komisjoni üles tunnistama, et üldise alghariduse saavutamiseks, eriti puuetega 
laste jaoks, vajatakse suuremat suutlikkust; kutsub seetõttu üles töötama välja riiklikke 
hariduskavasid, mis tegeleksid marginaliseeritud rühmadesse kuuluvate  laste tõrjutusega, 
pedagoogide erikoolituse, mis on suunatud puuetega laste kaasamisele, toetamisega ja 
puuetega lastele juurdepääsetava koolide infrastruktuuri edendamise ning arendamisega;

16. nõuab erilise tähelepanu pööramist orbudele, erivajadustega lastele ja lastele, kes 
kannatavad väärkohtlemise, diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse all, sh puuetega 
lapsed, märkides, et enamasti kannatavad just marginaliseeritud rühmadesse kuuluvad 
lapsed eriti rängalt diskrimineerimise, inimkaubanduse ning muude ekspluateerimise ja 
väärkohtlemise vormide all ning ebapiisava juurdepääsu all põhilistele sotsiaalteenustele, 
haridusele ja tervishoiule;

17. taunib seksuaal- ja soojätkamistervishoiu ja -õiguste poliitikat kahjustavat survet, mis viib 
suguhaiguste (sh HIV/AIDS) suurema levikuni ning osa noorte vähese arusaamiseni oma 
reproduktiivtervise vajadustest, mis omakorda viib soovimatute raseduste ja ebaturvaliste 
ning mõnikord ebaseaduslike abortide arvu suurenemiseni noorsoo seas; nõuab tungivalt, 
et komisjon ja liikmesriigid säilitaksid täieulatuslikeks seksuaalhügieeni ja 
soojätkamistervishoiu teenusteks vajaliku rahastamise, et täita aastatuhande viies 
arengueesmärk (parandada emade tervislikku olukorda);
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18. rõhutab pagulastest ja riigisiseselt ümberasustatud lastele suunatud laiaulatuslike 
reproduktiivtervishoiu teenuste tähtsust ja vajalikkust, kuna laiaulatuslikud noortele 
keskenduvad reproduktiivtervise programmid konfliktipiirkondades on noorte 
ümberasustatute kaitse, hoolitsuse ja arengu tagamiseks eluliselt tähtsad;

19. rõhutab aastatuhande arengueesmärke 4 (vähendada laste suremust) ja 6 (võidelda 
HIV/AIDSi, malaaria jt haigustega) ning nõuab tungivalt investeeringuid pediaatriliste 
retroviirusevastaste ravimite teadusuuringutesse ja arendamisse, malaariavastaste 
moskiitovõrkudega varustamisse ning immuniseerimisse GAVI Liidu kaudu (endine 
Vaktsiinide ja Immuniseerimise Ülemaailmne Liit).
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