
AD\671327ET.doc PE 386.547v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2007/2093(INI)

12.6.2007

ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Lapse õiguste alase ELi strateegia väljatöötamine
(2007/2093(INI))

Arvamuse koostaja: Dimitrios Papadimoulis



PE 386.547v02-00 2/9 AD\671327ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\671327ET.doc 3/9 PE 386.547v02-00

ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 24 on sätestatud, et „igal lapsel on 
õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt oma mõlema vanemaga, kui 
see ei ole lapse huvidega vastuolus”,

1. tervitab komisjoni ettepanekut luua Euroopa strateegia, et tõhusalt edendada ja kaitsta 
laste õigusi; tervitab kinnitust komisjoni teatises, et laste õiguste valdkond on Euroopa 
Liidule esmatähtis; avaldab kahetsust, et teatises ei ole esitatud miinimumstandardeid, 
selgelt määrtletud poliitikavaldkondi, selgeid eesmärke ega tähtaegu, millest Euroopa Liit 
peaks kinni pidama;

2. rõhutab, et laste õigusi toetav poliitika moodustab homse ühiskonna aluse; laste õiguste 
järgimine on parim vahend tulevaste täiskasvanute seas üksikisiku ja kollektiivi õigusi 
austava kultuuri edendamiseks;

3. märgib, et Euroopa Liidu väärtused põhinevad üksikisiku ja võrdsete võimaluste 
austamisel ning et ühiskonna roll on aidata ühiskonna liikmetel oma võimeid täiel määral 
välja arendada, seda eelkõige hariduse kaudu;

4. avaldab kahetsust rahastamisprogrammi puudumise üle, sest kui lapsed soovivad oma 
õiguste kaitsmise eest välja astuda, peab ettepanek sisaldama rahaliste kohustuste võtmist;

5. tervitab ettepanekut luua uued struktuurid, nagu komisjoni laste õiguste üksus, lapse 
õiguste alase tegevuse koordinaator, komisjoni talitustevaheline rühm, lapse õiguste 
Euroopa foorum ning veebipõhine arutelu- ja töökeskkond, et tõhustada koostööd Euroopa 
Liidu tasemel, mis viib tervikliku ja järjepideva lähenemisviisini;

6. rõhutab, kui oluline on liikmesriikidel ja kandidaatriikidel täita täielikult rahvusvahelisel 
tasandil kehtivad kohustusi, eelkõige kohustusi, mis on sätestatud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis, puuetega lapsi käsitlevaid erisätteid sisaldavas ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonis ja ILO laste tööd käsitlevates konventsioonides;

7. märgib, et õigus saada kvaliteetset haridust, koolitust, ajakohastatud teadmisi ja kasutada 
uusi tehnoloogiaid on sotsiaalne põhiõigus; palub kõikidel liikmesriikidel ja 
kandidaatriikidel tagada nimetatud õigus igale lapsele, sõltumata tema sotsiaalsest, 
majanduslikust ja etnilisest päritolust, geograafilisest asupaigast, vanusest, soost, 
religioonist, kultuurist, keelest, füüsilisest seisundist, perestruktuurist või lapse või tema 
vanemate õiguslikust seisundist;

8. mõistab hukka kõik ideoloogiad ja teooriad, mis põhinevad uskumusel, et kuritegevus või 
sotsiaalse kõrvalekalde mis tahes vorm on ette määratud geneetiliste või sotsiaalsete 
teguritega; kuulutab laste õiguste rikkumiseks mis tahes poliitika, mille eesmärk on 
nimetatud tegurite abil varakult tuvastada lapsed, kellel arvatakse olevat oht saada 
kurjategijateks või sotsiaalse kõrvalekaldega isikuteks;
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9. rõhutab vajadust tagada, et nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu tasandi sise- ja välispoliitika 
oleks suunatud laste töö mis tahes vormide kaotamisele; usub, et täisajaga õpe on nii 
tüdrukute kui poiste puhul parim vahend kõnealuse probleemi lahendamiseks, mis aitab 
ära hoida nii laste tööle sundimise kui ka lõpetada kirjaoskamatuse ja vaesuse nõiaringi 
edasi kestmise;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidus müüdavad tooted võivad olla toodetud 
lapstööjõudu kasutades; kutsub komisjoni üles rakendama mehhanismi, mille abil saavad 
tööle sunnitud lapsed kaevata Euroopa ettevõtted liikmesriikide riiklikusse kohtusse;
palub komisjonil jõustada tööõiguse järgimise kohustus kogu tööhõiveprotsessi vältel ning 
eelkõige luua mehhanismid, millega muudaks peatöövõtja vastutavaks laste tööd 
turustusahelas käsitlevate ÜRO konventsioonide rikkumiste korral Euroopas; kutsub 
seetõttu ELi üles kasutama üldist soodustuste süsteemi (GSP) kui üht viisi tõhusamaks 
võitlemiseks maailma mitmesugustes piirkondades esineva laste töö ekspluateerimise 
vastu, kasutades konkreetseid meetmeid ohtliku töö vastu, mida paljud lapsed on sunnitud
tegema;

11. kutsub ELi üles tegema rahvusvahelisel tasandil tihedas koostöös pädevate riiklike 
asutustega ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega algatust, et kaotada laste 
sõjaväkke värbamine, sõjaväeline väljaõpetamine ja sõjalistes operatsioonides osalemine 
sise- või rahvusvahelistes konfliktides maailma mitmesugustes piirkondades;

12. usub, et laste õiguste süvalaiendamine ELi poliitikas on kõnealuse Euroopa strateegia edu 
tagamiseks äärmiselt oluline; kutsub komisjoni üles lisama asjaomaste poliitiliste teemade 
mõjuhinnangutesse lapse õiguseid käsitlevad erisätted; juhib tähelepanu, et Euroopa Liit ja 
liikmesriigid peaksid poliitika väljatöötamisel võtma arvesse laste mitmekesisust ja nende 
erinevaid vajadusi, mis sõltuvad nende geograafilisest asupaigast, vanusest, soost, 
rahvuskuuluvusest, sotsiaalsest ja õiguslikust seisundist, religioonist, kultuurist, keelest, 
puudest või perekonnastruktuurist; ning tagama võrdsetel alustel kõikidele lastele nende 
inimõigused ja põhivabadused; rõhutab vajadust positiivse toimimisviisi järele kõige 
kaitsetumate lasterühmade heaks;

13. rõhutab, kui oluline on kaasata lapsi endid aktiivselt osalema igas protsessis, mis käsitleb 
nende õigusi; on arvamusel, et kõikidel lastel peaks olema võimalik osaleda, olenemata 
nende rahvuskuuluvusest, sotsiaalsest ja õiguslikust seisundit või puudest; kutsub 
liikmesriike üles tagama kõikidele lastele vastavalt sõnavabadusele ja osalemisõigusele 
abi, mis vastaks nende eale või puudele; tervitab arvamuses tehtud viidet, et lastel on 
„õigus haridusele ja […] õigus säilitada suhted mõlema vanemaga”; rõhutab seetõttu 
vajadust kaasata lapse õiguste Euroopa foorumi lapsevanemate ja perekonnaühinguid;

14. tunnistab, et aktiivne osalemine on lähedalt seotud teabega; tervitab teabe- ja 
teabevahetusstrateegia loomist, mille rakendamisel hakatakse avaldama ELi meetmeid 
lapsesõbralikul ja kõigile kättesaadav viisil;

15. tunnistab, et ehkki praegune side- ja infotehnoloogia revolutsioon pakub ainulaadseid 
eeliseid, võib see samal ajal kujutada lastele mitmetasandilist ohtu; toetab seetõttu 
kaitsemehhanismi loomist laste jaoks, kes eelkõige kasutavad Internetti ja muid uusi 
tehnoloogiaid, mis kõrvaldaks lapsepõlve ekspluateerimise (nähes lapsi kultuurimudelitele 
vastuvõtlikena ja põhimõtteliselt tarbijatena) ja ka laste endi ekspluateerimise 
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(seksuaalobjektidena või vägivalla ja pornograafia ohvritena) kõik vormid; 

16. rõhutab, et isikud, kelle elukutse on seotud laste eest hoolitsemisega, vajavad pidevat 
kvaliteetset koolitust, häid töötingimusi ja mõistlikku palka, et tagada hoolduse jätkumine 
ja selle kõrged standardid;

17. avaldab kahetsust, et teatises ei esitata erimeetmeid, mis arvestaksid puuetega laste 
olukorraga; rõhutab vajadust süvalaiendada puudeküsimust komisjoni strateegias, et
tagada puuetega laste täielik ja võrdne osalemine kõikides tegevustes ja eelkõige hariduses 
ja koolituses, kultuurielus, spordi ja vaba aja tegevustes ning nende nimetatud 
tegevustesse kaasamine;

18. märgib, et neile lastele, kes hoolitsevad erivajadustega vanemate või õdede-vendade eest, 
peaks pakkuma sihtrühmale mõeldud eritoetust;

19. rõhutab, et vastavalt hiljutistele uuringutele on Euroopa Liidus igast viiest lapsest üks 
vaesuse riskigrupis ning lapsed ja noored, eelkõige need, kes kuuluvad rahvusvähemusse, 
on eriti altid sotsiaalsele tõrjutusele; on seisukohal, et kõnealune risk on veelgi suurem 
enamikus uutes liikmesriikides, kes ühinesid liiduga 2004. ja 2007. aastal, eelkõige 
sotsiaalmajanduslikult ebasoodsas olukorras olevates piirkondades elavate laste ja noorte 
puhul; rõhutab individuaalteenuste (nagu hooldamine ja sotsiaalteenus) olulist rolli 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemises; tervitab teatises esitatud kiireloomulisi meetmeid 
laste vaesuse vastu, rõhutades, et laste vaesus on püsiv probleem; usub, et põhilise 
tähelepanu tuleks ELi ja liikmesriikide tasandil suunata laste vaesuse ennetamisele ja 
kaotamisele, eriti nende laste puhul, kes on pärit üksikvanemate ja sisserändajate perest; 
avaldab kahetsust, et teatises ei esitata selgeid kvantitatiivseid eesmärke laste vaesuse 
likvideerimise kohta;

20. toonitab, et liikmesriigid peavad rohkem pingutama, et kaitsta lapsi, kes kannatavad 
mitmete puuduste all või kes on eriti kaitsetud, pakkudes neile sealhulgas, lisaks muude 
meetmete rakendamisele, taskukohaseid kättesaadavaid hea kvaliteediga teenuseid; palub, 
et loodaks asjakohased järelevalvemehhanismid, mille abil teha kindlaks ja toetada 
riskialteid lapsi;

21. tuletab liikmesriikidele meelde nende kohustust aidata ja kaitsta lapsi, kaitstes kõiki lapsi 
vaegtoitumise, haiguste ja väärkohtlemise eest olenemata laste või nende vanemate 
sotsiaalsest olukorrast või õiguslikust seisundist;

22. avaldab kahetsust, et teatises ei juhita tähelepanu sisserännanud, varjupaika taotlevate ja 
põgenikest laste ja eelkõige üksikvanemate laste olukorrale; usub, et eraldi tuleks mainida 
neid gruppe, mis on vaesusele, sotsiaalsele tõrjutusele ja mitmetele ekspluateerimise 
vormidele veelgi altimad; seetõttu kutsub komisjoni üles võtma lisameetmeid, et kaitsta 
madala sissetulekuga perekondi, kelle lastest saavad sageli inimkaubanduse ohvrid;

23. rõhutab, et äärmiselt oluline on tagada töötamiseks piisavalt vanade laste tasustamine 
võrdse töö eest võrdse tasu põhimõttel;

24. nõuab terviklikumat lähenemisviisi, et hinnata laste vaesuse mitmemõõtmelist olemust, 
võttes arvesse laste heaolu ja mitte ainult sissetulekutel põhinevat analüüsi;
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25. juhib tähelepanu tänavalaste probleemile ning kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võtma 
meetmeid (näiteks vastutavate teenistuste järelevalve ja mobiliseerimise parandamiseks), 
et tagada lastele toit, varjupaik, haridus ja arstiabi;

26. väljendab suurt hea meelt komisjoni plaani üle võtta kasutusele terves Euroopa Liidus 
ühtne laste abitelefoni number ja juhib tähelepanu, et kõnealust teenust peaks pakkuma 
tasuta ning seda peaks laialt reklaamima tagamaks, et kõik lapsed ja eelkõige riskilapsed 
oleksid sellest teadlikud;

27. juhib tähelepanu asjaolule, et kõigile lastele ja eriti riskilastele tuleb tagada individuaalne 
juurdepääs sotsiaalsele kindlustusele ja tervishoiule ning et nimetatud süsteemid peavad 
pakkuma kergesti kättesaadavat ja vabajuurdepääsuga teenuseid;

28. teeb ettepaneku, et Euroopa Liit kehtestaks „ohustatud laste” mõiste, mis hõlmaks neid 
lapsi, kes on ohvrid sellises sotsiaalses olukorras, mis ohustab nende psühholoogilist ja 
füüsilist heaolu ja turvalisust või jätab neid kaitseta riski ees langeda kuriteo ohvriks või 
sooritada ise kuritegu;

29. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles korraldama üritusi (nagu reklaamikampaaniad ja 
heade tavade vahetamised), selleks et vähendada ohustatud laste arvukust, sealhulgas 
võtma meetmeid noorte kuritegevuse ennetamiseks;

30. teeb ettepaneku teha tihedamat koostööd ELi ja asjaomaste riikide pädevate asutuste 
vahel, et võidelda laste seksuaalse ärakasutamise vastu ja võtta kasutusele karmimad 
meetmed nende Euroopa Liidu kodanike vastu, kes tegelevad lapsohvreid hõlmava 
seksiturismiga;

31. on arvamusel, et laste õigused tuleks võtta täielikult arvesse töö- ja pereelu ühitamise ning
tööaja küsimuste puhul;

32. märgib, et väikelaste hoiuvõimalus kollektiivsetes asutustes (sõimed, lasteaiad) on üks 
paremaid töö- ja pereelu tasakaalustamise võimalusi ja ühtlasi parim viis, kuidas tagada 
lastele varajases eas võrdsed võimalused ja sotsialiseerumine;

33. rõhutab lastega kauplemise probleemi käsitlemise vajadust, mis on nii Euroopasisene kui 
ka ulatuslikum rahvusvaheline probleem; 

34. mõistab teravalt hukka lapsporno kõik vormid; nõuab tungivalt, et liikmesriigid, komisjon 
ja nõukogu alustaksid kampaaniat kaotada lapsporno Euroopast; koostöö riiklike 
politseiasutuste vahel, mida toetab Euroopa Politseiamet (Europol), peaks selles 
kampaanias olema põhilisel kohal; selles kontekstis peaks Europol olema volitatud 
laiendama oma tegevust organiseeritud kuritegevuse uurimiselt ka nende isikute 
uurimisele, kes tegutsevad selles kuritegevuse valdkonnas teiselpool piiri, eelkõige 
Internetti kasutades;

35. mõistab teravalt hukka laste töö, orjuse ja võlaorjuse vormid ja nende tööde muud vormid, 
mis ohustavad laste tervist ja turvalisust; kutsub komisjoni ja nõukogu üles siduma 
Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelist kaubandust ja kolmandatele riikidele antavat 
arenguabi tihedamalt laste töö keelamist ja selle kõikide vormide viivitamatut kaotamist
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käsitleva ILO konventsiooni rakendamisega kolmandate riikide poolt;

36. mõistab hukka lapsporno ja seksitursimi kõik vormid; kutsub liikmesriike, komisjoni ja 
nõukogu üles tagama süüdlaste vastutusele võtmine nii Euroopa Liidus kui sellest 
väljaspool; samuti nõuab meetmete võtmist ja soodustamist koostöös turismitööstusega, et 
aidata tõhusalt võidelda laste prostitutsiooni ja seksiturismi vastu, näiteks 
tegevusjuhendite, vabatahtlike kohustuste koostamise ning reisikorraldajate ja hotellide 
vahel sõlmitud lepingutesse lisapunktide sisseviimise abil;

37. rõhutab inimressursside optimeerimise eesmärgil lasteõiguste ühiskonna huvidele 
eelistamise olulisust, nagu on kirjas ÜRO lapse õigusi käsitlevas konventsioonis; 
individuaalse vaba arengu õigusel peab olema täielik eelissõigus ühiskonna selektiivse või 
kallutatud lapse õiguste edendamise, nt tulevastele tööturu võimalustele keskendumise 
ees.

38. rõhutab laste vajaduste eristatud vaatlemise ja kaasaarvamise hädavajalikkust; sellise 
eristatud skaala heaks näiteks peab parlament UNICEFi Innocenti uurimiskeskuse 
aruannet nr 7, milles on määratletud lapse heaolu kuus mõõdet, sealhulgas materiaalne 
heaolu, tervis ja turvalisus, haridusalane heaolu, suhted perekonna ja omavanuseliste 
lastega, käitumine ja ohud ning subjektiivne heaolu;

39. avaldab kahetsust, et vaatamata asjaolule, et suur arv lapsi nii ELis kui väljaspool on 
nende vanemate raske majandusliku olukorra tõttu sunnitud töötama, on laste tööd 
käsitlevate õigusaktide rakendamisele pööratud väga vähe tähelepanu; on arvamusel, et 
nende rakendamisele tuleks panna rohkem rõhku, eriti kui ühele ühinemisprotsessi osale;

40. rõhutab uues Euroopa strateegias käsitletud parema töö ja koordineerimise andmise 
tähtsust kõikidele osalistele, sealhulgas kodanikuühiskonnale ja eelkõige lastele, parema 
finantsabi näol, keskendudes lapse otsestele heaolu meetmetele, näiteks kvaliteetsele 
lapsehoiule, infrastruktuurile ja loomingulisele tegevusele; laste aktiivne osavõtt neid 
puudutavatest otsustest peaks pidevalt arenenema koos lapse eaga (nagu märgitud ÜRO 
lapse õigusi käsitlevas konventsiooni artiklis 12);

41. palub komisjonil võtta meetmeid, mis võimaldaksid lastel nautida nende lapsepõlve 
aastaid ja osaleda laste tegevuses ilma sotsiaalse diskrimineerimise ja tõrjutuseta;

42. palub komisjonil võtta meetmeid, et kaitsta lapsi koolis peksmise, rassismi ja seksuaalse 
ahistamise eest;

43. usub, et tuleks luua eeltingimused, et võimaldada orbudel, kes on kaotanud ühe või 
mõlemad vanemad integreeruda ühiskonda sujuvalt ilma diskrimineerimiseta; pakkuda 
neile nõuetekohast haridust ja arstiabi ning anda neile võrdsed võimalused erinevates 
tegevustes ilma igasuguse sotsiaalse tõrjutuseta;

44. palub komisjonil võtta meetmeid, et kaitsta lapsi, kelle vanematel on AIDS, olukorras, 
mille tagajärjel nad võivad jääda eemale mõnedest tegevustest ja jääda sotsiaalselt 
isoleerituks;

45. palub komisjonil võtta meetmeid, et keelata kehaline karistus kui distsiplinaarne abinõu 
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lastekodudes elavate orbude suhtes;

46. kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et keelata tüdrukute suguelundite moonutamine, 
peatada sundabielud ning võtta meetmed aumõrvade suhtes;
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