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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset mietintöön, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklassa lausutaan, että 
"jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä 
kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista",

1. on tyytyväinen komission ehdotukseen laatia EU:n strategia lasten oikeuksien tehokkaaksi 
edistämiseksi ja suojelemiseksi; on tyytyväinen siihen, että komissio vahvistaa 
tiedonannossaan, että lasten oikeuksia koskevat kysymykset ovat EU:n painopisteala; 
pahoittelee, että tiedonannossa ei määritellä vähimmäisvaatimuksia eikä mainita selkeästi 
määriteltyjä politiikan aloja, selkeitä tavoitteita tai aikatauluja, joihin Euroopan unionin 
olisi sitouduttava;

2. korostaa, että lasten oikeuksien hyväksi toteutettava politiikka on tulevaisuuden 
yhteiskunnan perusta; lasten oikeuksien kunnioittaminen on paras tapa kehittää huomisen 
aikuisissa yksilöllisten ja kollektiivisten oikeuksien kunnioitusta;

3. muistuttaa, että Euroopan unionin arvot perustuvat henkilön sekä yhtäläisten 
mahdollisuuksien kunnioittamiseen ja että yhteiskunnan tehtävä on, erityisesti 
koulutuksen kautta, auttaa yksilöä kehittymään täyteen mittaansa omien 
mahdollisuuksiensa rajoissa;

4. pahoittelee rahoitusohjelman puuttumista, sillä jotta lapset edistyisivät ihmisoikeuksiensa 
puolustamisessa, ehdotukseen on sisällyttävä rahoitussitoumus;

5. on tyytyväinen ehdotukseen luoda uusia rakenteita Euroopan tasolla tehtävän yhteistyön 
tehostamiseksi, mikä johtaa kattavaan ja johdonmukaiseen lähestymistapaan, esimerkiksi 
lasten oikeuksista vastaavan yksikön perustamiseen komissiossa, lapsen oikeuksista 
vastaavan koordinaattorin nimittämiseen, lapsen oikeuksia käsittelevän eurooppalaisen 
foorumin perustamiseen ja Internet-pohjaisen keskustelu- ja työfoorumin perustamiseen;

6. korostaa, että jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön 
nykyiset kansainväliset sitoumukset, erityisesti lapsen oikeuksista tehtyyn YK:n 
yleissopimukseen, YK:n yleissopimukseen vammaisten oikeuksista, jossa on vammaisia 
lapsia koskevia erityismääräyksiä, ja lapsityövoimaa koskeviin ILOn yleissopimuksiin 
sisältyvät sitoumukset;

7. muistuttaa, että oikeus laadukkaaseen koulutukseen, ammattikoulutukseen, ajanmukaisiin 
tietoihin ja uuteen tekniikkaan on perustava sosiaalinen oikeus; vetoaa kaikkiin jäsen- ja 
ehdokasvaltioihin, jotta ne takaisivat tämän oikeuden riippumatta lapsen tai hänen 
vanhempiensa sosiaalisesta, taloudellisesta ja etnisestä taustasta, maantieteellisestä 
sijainnista, iästä, sukupuolesta, uskonnosta, kulttuurista, kielestä, fyysisestä tilanteesta, 
perheen koostumuksesta tai oikeudellisesta asemasta;
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8. tuomitsee ne ideologiat ja väittämät, jotka perustuvat uskoon, että rikollisuus tai mikä 
tahansa sosiaalisen poikkeavuuden muoto ovat biologisesti ja/tai sosiaalisesti ennalta
määräytyneitä; tuomitsee loukkauksena lasten oikeuksia kohtaan toimintalinjat, joissa 
suositellaan näihin tekijöihin perustuen sellaisten lasten varhaista seulontatutkimusta, 
joiden kohdalla rikollisuuden tai sosiaalisen poikkeavuuden riskit ovat taipuvaisia 
tulemaan esiin;

9. korostaa tarvetta varmistaa, että kaikkien toimintalinjojen, sekä sisäisten että ulkoisten, 
sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla toteutettavien, yhteydessä otetaan huomioon 
lapsityövoiman käytön lakkauttaminen kaikissa sen muodoissa; uskoo, että täysipäiväinen 
koulutus on paras keino ongelman ratkaisemiseksi niin tyttöjen kuin poikienkin kohdalla 
sekä tällaisten väärinkäytösten estämiseksi että myös lukutaidottomuuden ja köyhyyden 
kierteen katkaisemiseksi tulevaisuudessa;

10. huomauttaa siitä, että Euroopan unionissa myytäviä tuotteita voidaan tuottaa 
lapsityövoimalla; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön mekanismeja, joiden kautta 
lapsityövoiman uhrit voivat hakea hyvitystä eurooppalaisilta yrityksiltä jäsenvaltioiden 
kansallisissa tuomioistuimissa; kehottaa komissiota valvomaan hankintaketjun 
vaatimusten mukaisuutta ja erityisesti esittämään mekanismeja, jotka tekevät 
päähankkijasta vastuuvelvollisen Euroopassa tapauksissa, joissa lapsityövoimaa koskevia 
YK:n yleissopimuksia on rikottu hankintaketjussa; kehottaa tässä mielessä EU:ta 
käyttämään yleisen tullietuusjärjestelmän prosessia yhtenä keinona torjua tehokkaammin 
eri puolilla maailmaa tapahtuvaa lapsityövoiman hyödyntämistä, ja ryhtymään erityisiin 
toimiin torjuakseen vaarallisen työn, jota suuri määrä lapsia on pakotettu tekemään;

11. pyytää EU:ta tekemään kansainvälisen aloitteen, tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten 
valtiollisten toimijoiden ja vastaavien kansainvälisten elinten kanssa, lopettaakseen lasten 
rekrytoinnin aseellisiin joukkoihin, heidän sotilaallisen kouluttamisensa sekä heidän 
osallistumisensa sotilaallisiin operaatioihin valtioiden sisäisten tai valtioiden välisten 
konfliktien aikana, joita on meneillään maapallon eri alueilla;

12. uskoo, että lasten oikeuksien ottaminen huomioon kaikessa EU:n politiikassa on 
ensisijaisen tärkeää tämän EU:n strategian onnistumisen kannalta; pyytää komissiota 
sisällyttämään asiaa koskevista poliittisista kysymyksistä tehtyihin 
vaikutustenarviointeihin erityisiä määräyksiä lasten oikeuksista; huomauttaa, että kun 
Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot kehittävät lainsäädäntöään ja politiikkaansa, niiden 
olisi otettava huomioon lasten monimuotoisuus ja heidän erilaiset tarpeensa, jotka 
riippuvat heidän maantieteellisestä asuinpaikastaan, iästään, sukupuolestaan, etnisestä 
taustastaan, sosiaalisesta ja oikeudellisesta asemastaan, uskonnostaan, kulttuuristaan, 
kielestään, vammaisuudestaan tai perherakenteestaan, sekä varmistettava, että kaikki 
lapset nauttivat täysimääräisesti ja tasavertaiselta pohjalta kaikkia ihmisoikeuksiaan ja 
perusvapauksiaan; korostaa positiivisen toiminnan tarvetta haavoittuvimpien lapsiryhmien 
kohdalla;

13. korostaa, että on tärkeää ottaa itse lapset aktiivisesti mukaan kaikkiin menettelyihin, joissa 
käsitellään heidän oikeuksiaan; katsoo, että kaikkien lasten olisi saatava osallistua 
menettelyihin riippumatta heidän etnisestä taustastaan, sosiaalisesta ja oikeudellisesta 
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asemastaan tai mahdollisesta vammaisuudestaan; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikille lapsille tarjotaan heidän ikänsä huomioiden tarkoituksenmukaista avustusta ja 
vammaisavustusta, jotta he voivat käyttää osallistumisoikeuttaan ja oikeuttaan 
ilmaisunvapauteen; pitää myönteisenä viittausta lasten oikeuteen koulutukseen ja 
oikeuteen pitää yllä suhteita kumpaankin vanhempaan; korostaa näin ollen tarvetta ottaa 
vanhempain- ja perhejärjestöt mukaan lasten oikeuksia käsittelevään eurooppalaiseen 
foorumiin;

14. tunnustaa, että aktiivinen osallistuminen liittyy tiiviisti tiedonsaantiin; on tyytyväinen 
siihen, että on laadittu viestintä- ja tiedotusstrategia, jonka avulla EU:n toimet julkaistaan 
lapsille sopivalla tavalla, jolloin tiedot ovat kaikkien käytettävissä;

15. tunnustaa, että tieto- ja viestintäteknologian vallankumous voi nykyään tarjoamiensa 
ainutlaatuisten hyötyjen ohella olla myös vaarallinen asia lapsiin kohdistuvan 
monitasoisen uhan kautta; puoltaa näin ollen sellaisen suojakilven kehittämistä erityisesti 
Internetiä ja muuta uutta tekniikkaa käyttäville lapsille, joka poistaa kaikki lapsuuden 
(lapset kulttuuristen mallien omaksujina ja varsinkin kuluttajina) ja lasten itsensä 
(sukupuoliobjekteina tai väkivallan tai pornografian kohteina) hyväksikäytön muodot;

16. korostaa, että ammattimaisesti lapsista huolehtivat henkilöt tarvitsevat jatkuvaa 
korkealaatuista koulutusta, hyvät työolosuhteet ja kohtuullisen palkan, jotta edistettäisiin 
huolenpidon jatkuvuutta ja korkeatasoisuutta;

17. pahoittelee, että tiedonannossa ei viitata erityistoimenpiteisiin vammaisten lasten osalta; 
korostaa, että vammaisuus on otettava huomioon komission strategiassa vammaisten 
lasten täysimääräisen ja tasavertaisen osallistumisen ja huomioon ottamisen takaamiseksi 
kaikilla toiminnan alueilla, erityisesti koulutuksen, kulttuurielämän, urheilun ja vapaa-ajan 
toimintojen;

18. panee merkille, että erityistarpeita omaavien vanhempien tai sisarusten hoitajina toimivien 
lasten olisi oltava oikeutettuja erityiseen kohdennettuun tukeen;

19. korostaa, että äskettäisten tutkimusten mukaan joka viides lapsi elää köyhyysriskirajalla 
Euroopan unionissa ja että lapset ja nuoret, ja heistä erityisesti etnisten vähemmistöjen 
jäsenet, ovat erityisen alttiita sosiaaliselle syrjäytymiselle; katsoo, että tämä riski on vielä 
hätkähdyttävämpi useimmissa uusissa jäsenvaltioissa, jotka liittyivät EU:hun vuosien 
2004 ja 2007 välillä, erityisesti mitä tulee sosioekonomisesti epäsuotuisilla alueilla eläviin 
lapsiin ja nuoriin; korostaa sitä tärkeää roolia, joka yksilöllistetyillä palveluilla, 
esimerkiksi hoito- ja sosiaalipalveluilla, on sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa; on 
tyytyväinen kiireellisiin toimiin, joita ehdotetaan tiedonannossa ja jotka koskevat lasten 
köyhyyden torjumista, ja korostaa, että lasten köyhyys on pysyvä ongelma; uskoo, että 
EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla olisi kiinnitettävä ensisijaista huomiota lasten köyhyyden 
torjumiseen ja poistamiseen erityisesti yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaperheiden 
kohdalla; pahoittelee sitä, että tiedonannossa ei aseteta selkeitä määrällisiä tavoitteita 
lasten köyhyyden poistamiselle;

20. korostaa, että jäsenvaltioiden on tarpeen lisätä ponnistelujaan moniongelmaisten tai 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojelemiseksi, muiden toimien ohella 



PE 386.547v02-00 6/9 AD\671327FI.doc

FI

myös tarjoamalla kohtuuhintaisia ja helposti saatavia korkealaatuisia palveluja; pyytää 
perustamaan asianmukaisia seurantamekanismeja vaaranalaisten lasten tunnistamiseksi ja 
tukemiseksi;

21. muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta auttaa ja suojella lapsuutta, jotta kaikkia 
lapsia suojeltaisiin aliravitsemuksen, sairauden ja pahoinpitelyn riskeiltä, riippumatta 
heidän tai heidän perheidensä sosiaalisesta ja/tai oikeudellisesta asemasta;

22. pahoittelee, että tiedonannossa ei esitetä erityistä huomautusta maahanmuuttaja-, 
turvapaikanhakija- ja pakolaislasten sekä yksinhuoltajaperheiden lasten tilanteesta; uskoo, 
että tiedonannossa olisi annettava erityistä huomiota kyseisille ryhmille, jotka ovat 
alttiimpia köyhyydelle, sosiaaliselle syrjäytymiselle ja hyväksikäytön eri muodoille; tähän 
liittyen kehottaa komissiota lisätoimiin suojellakseen ja turvatakseen sellaisia vähätuloisia 
perheitä, joiden lapset usein päätyvät ihmiskaupan uhreiksi;

23. korostaa, että on erittäin tärkeää varmistaa, että lapsille, jotka ovat lain mukaan riittävän 
vanhoja työelämään, maksetaan palkkaa samapalkkaisuusperiaatteen mukaisesti;

24. kehottaa toimimaan kokonaisvaltaisemmin lasten köyhyyden moniulotteisen luonteen 
arvioimisessa ja ottamaan huomioon lasten hyvinvoinnin pelkän tulopohjaisen analyysin 
tekemisen sijaan;

25. kiinnittää huomiota katulapsia koskevaan kysymykseen ja pyytää jäsenvaltioita ja 
komissiota toteuttamaan toimia, kuten valvonnan parantaminen ja asiasta vastaavien 
yksiköiden osallistumisen tehostaminen; pyytää komissiota toteuttamaan toimia, jotta 
kodittomille lapsille voidaan tarjota ruoka, asunto, koulutus ja terveydenhoito;

26. pitää myönteisenä komission suunnitelmaa ottaa käyttöön Euroopan unionin laajuinen 
lasten auttava puhelin ja huomauttaa, että tämän palvelun olisi oltava ilmainen ja siitä olisi 
tiedotettava laajalti, jotta varmistettaisiin, että kaikki lapset, erityisesti ne, jotka ovat 
suuremmille vaaroille alttiina, ovat siitä tietoisia;

27. huomauttaa siitä, että kaikille lapsille, ja erityisesti vaaranalaisille lapsille, on taattava 
yksilökohtainen sosiaaliturvan ja terveydenhuollon saatavuus ja että pääsyn tällaisiin 
järjestelmiin on oltava helppoa ja avointa;

28. ehdottaa, että Euroopan unioni ottaa käyttöön käsitteen "vaaranalainen lapsuus"
määrittääkseen kaikki lapset, jotka ovat sellaisen sosiaalisen tilanteen uhreja, joka 
vaarantaa heidän henkisen ja fyysisen koskemattomuutensa ja/tai altistaa heidät 
rikollisuuden vaaroille, olivatpa he rikollisten tekojen tekijöitä tai uhreja;

29. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tekemään aloitteita (esimerkiksi tiedotuskampanja tai 
hyvien käytänteiden vaihto) "vaaranalaisen lapsuuden" ehkäisemiseksi, 
nuorisorikollisuuden ehkäiseminen mukaan lukien;

30. ehdottaa EU:n tiiviimpää yhteistyötä vastaavien maiden asianosaisten viranomaisten 
kanssa lasten sukupuolisen hyväksikäytön torjumiseksi sekä tiukempien toimien 
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toteuttamiseksi sellaista "seksimatkailua" harrastavia Euroopan kansalaisia vastaan, jonka 
uhreina ovat lapset;

31. katsoo, että lasten oikeudet pitäisi ottaa täysimääräisesti huomioon työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamisessa ja työaikoja koskevissa kysymyksissä;

32. muistuttaa, että huolenpidon tarjoaminen lapsille kollektiivisissa laitoksissa (päiväkoti, 
koulu) jo varhaisessa vaiheessa on yksi parhaimmista ratkaisuista ajatellen työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamista, ja lisäksi näin taataan varhaisessa vaiheessa yhtäläiset 
mahdollisuudet ja lasten hyvä sosiaalistuminen;

33. korostaa tarvetta ryhtyä toimiin lapsikaupan muodostaman ongelman suhteen, joka on 
sekä Euroopan sisäinen että myös laajempi kansainvälinen ongelma;

34. tuomitsee voimakkaasti kaikki lapsipornografian muodot; kehottaa jäsenvaltioita, 
komissiota ja neuvostoa käynnistämään kampanjan lapsipornografian kitkemiseksi 
Euroopasta; katsoo, että kansallisten poliisiviranomaisten välisen yhteistyön, jota 
Euroopan tason poliisiviranomainen Europol tukee, olisi esitettävä johtavaa osaa tässä 
kampanjassa; tässä yhteydessä Europol olisi valtuutettava ulottamaan toimintansa 
järjestäytyneen rikollisuuden lisäksi myös rajat ylittävää toimintaa, erityisesti Internetin 
kautta, tällä rikollisen toiminnan alalla harjoittavia henkilöitä koskevaan tutkintaan;

35. tuomitsee voimakkaasti kaikki lapsityön, orjuuden ja pakkotyön muodot sekä muut 
työmuodot, jotka vaikuttavat kielteisesti lasten terveyteen ja turvallisuuteen; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa liittämään Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa käymän 
kaupan ja kolmansille maille suunnatun kehitysavun tiiviimmin siihen, että nämä maat 
panevat lapsityövoimien kaikkien muotojen kieltämistä ja välttämättömiä toimia niiden 
poistamiseksi koskevan ILO:n yleissopimuksen täytäntöön;

36. tuomitsee voimakkaasti kaikki lapsiprostituution ja seksimatkailun muodot; kehottaa 
jäsenvaltioita, komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että rikolliset asetetaan syytteeseen 
niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella; kehottaa myös toteuttamaan ja edistämään yhteistyössä 
matkailualan kanssa toimia, joilla tehokkaasti edistetään lapsiprostituution ja 
seksimatkailun torjuntaa, kuten käytännesääntöjen laatimista, vapaaehtoisia sitoumuksia ja 
lisäehtojen liittämistä matkanjärjestäjien hotellien kanssa tekemiin sopimuksiin;

37. korostaa lasten oikeuksien etusijalle asettamisen tärkeyttä, sellaisina kuin ne on kirjattu 
Yhdistyneiden Kansakuntien lasten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, 
henkilöresurssien optimointia koskevaan yhteiskunnan etuun nähden; yksilön oikeuden 
vapaaseen kehitykseen on oltava ehdottomalla etusijalla suhteessa yhteiskunnalliseen 
valikoivaan tai ohjattuun lasten auttamiseen eteenpäin, esimerkiksi keskittyen tuleviin 
työmarkkinamahdollisuuksiin;

38.korostaa lasten tarpeiden erilaistetun tarkastelun ja huomioon ottamisen välttämättömyyttä; 
pitää hyvänä esimerkkinä tällaisesta erilaistetusta asteikosta UNICEFin Innocenti-
tutkimuskeskuksen Report Card 7 -raporttia, johon on sisällytetty kuusi lasten 
hyvinvoinnin ulottuvuutta, mukaan lukien materiaalinen hyvinvointi, terveys ja 
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turvallisuus, koulutuksellinen hyvinvointi, perhe- ja vertaissuhteet, käyttäytyminen ja 
riskit sekä subjektiivinen hyvinvointi;

39. pitää valitettavana, että vaikka hyvin suuri määrä lapsia joutuu perheensä vaikean 
taloudellisen tilanteen takia tekemään työtä EU:n sisällä ja ulkopuolella, hyvin vähän 
huomiota on kiinnitetty lapsityötä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoon; katsoo, että 
sen täytäntöönpanolle olisi pantava enemmän painoa, erityisesti osana EU:hun liittymisen 
prosessia;

40. korostaa, että uudessa EU:n strategiassa on tärkeää varmistaa paremman työn tekeminen 
ja parempi yhteensovittaminen kaikkien asianosaisten toimijoiden välillä, 
kansalaisyhteiskunta mukaan lukien, ja erityisesti lapset, antaen parempaa taloudellista 
apua, keskittyen välittömästi lasten hyvinvointiin liittyviin toimiin, esimerkiksi 
korkealaatuiseen lastenhoitoon, perusrakenteisiin ja luovaan toimintaan; katsoo, että lasten 
aktiivisen osallistumisen heitä koskevaan päätöksentekoon olisi jatkuvasti kehityttävä 
lapsen iän mukaisesti (kuten YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
12 artiklassa todetaan);

41. pyytää komissiota toteuttamaan toimia, jotka mahdollistavat sen, että lapset voivat nauttia 
lapsuudestaan ja ottaa osaa lasten toimintoihin ilman sosiaalista syrjintää ja 
poissulkemista;

42. pyytää komissiota toteuttamaan toimia, joilla lapsia suojellaan pahoinpitelyltä, rasismilta 
ja sukupuoliselta häirinnältä kouluympäristössä;

43. katsoo, että on luotava edellytykset, jotka mahdollistavat yhden tai molemmat 
vanhempansa menettäneille orpolapsille sopeutumisen kitkattomasti yhteiskunnan 
kokonaisuuteen ilman syrjintää sekä asianmukaisen koulutuksen ja asianmukaisen 
terveydenhuollon ja yhtäläisten mahdollisuuksien saamisen eri toiminnoissa, ilman mitään 
sosiaalista syrjäytymistä;

44. pyytää komissiota toteuttamaan toimia sellaisten lasten suojelemiseksi, joiden vanhemmat 
ovat saaneet aids-tartunnan, minkä seurauksena heidät on suljettu joidenkin toimintojen 
ulkopuolelle ja he ovat joutuneet sosiaalisesti eristetyiksi;

45. pyytää komissiota toteuttamaan toimia, joilla kielletään käyttämästä ruumiillista kuritusta 
laitoksissa oleviin orpolapsiin kohdistettavana kurinpidollisena toimenpiteenä;

46. pyytää komissiota toteuttamaan toimia tyttöjen sukupuolielinten silpomisen kieltämiseksi, 
pakkoavioliittojen lopettamiseksi ja kunniamurhien torjumiseksi.
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