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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et lapse väärikuse jaoks on põhjapaneva tähtsusega ka tema haridusest ja 
kultuurist osasaamise õiguse teostamine;

B. arvestades, et kõigis haridus-, kultuuri- ja ühiskondlikes asutustes, kus lapsed arenevad, 
tuleb vältimatult austada laste õigusi ja tagada nende järgimine;

C. arvestades, et kool ei ole mitte ainult kasvatusasutus, vaid ka teadmiste ja kultuuri 
omandamise koht;

D. arvestades, et lapse õiguste täiel määral kasutamine on järkjärgulise arengu lõppeesmärk, 
mis võimaldab lastel saada iseseisvateks ja vastutustundlikeks inimesteks;

E. arvestades, et on vaja arvesse võtta õpiraskustega laste õigusi, eelkõige võttes kasutusele 
nende vajadustele kohandatud pedagoogilised meetodid;

F. arvestades, et on äärmiselt oluline tõhustada puudega laste koolitusmeetmeid, et 
hõlbustada nende laste ühiskonda integreerumist,

1. tervitab ELi meetmete hulgas lapse õiguste edendamise ja kaitse strateegiat, mis peab 
tagama lapse õiguste tõhusa kaitse ja ennetama nii majanduslikku ekspluateerimist kui ka 
igasugust kuritarvitamist ning mille raames EL kohustub järgima põhiõigusi, kaasa arvatud 
lapse õigusi;

2. rõhutab, et tõkestada tuleb igat liiki tõrjutust, diskrimineerimist ja laste vastu suunatud 
vägivalda;

3. peab vajalikuks konkreetsete projektide, nagu abitelefonide loomist, mis tagavad tasuta 
juurdepääsu pakutavale abile kõikides ametlikes keeltes;

4. peab vajalikuks, et laste olukorra parandamiseks kogu maailmas tugevdatakse lapse 
õiguste Euroopa foorumit, veebipõhist arutelu- ja töökeskkonda, komisjoni 
talitustevahelist töörühma ning lapse õiguste alase tegevuse koordinaatori nimetamist;

5. palub ELil selgituste ja soovituste kaudu aktiivselt osaleda lapse õiguste konventsiooni 
alaste teadmiste edendamises ja levitamises Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu;

6. rõhutab, et õigus haridusele on laste sotsiaalse arengu põhieeldus ning peab olema 
kättesaadav kõikidele lastele vastavalt nende individuaalsetele võimetele ja sõltumata nende 
etnilisest või sotsiaalsest päritolust ning vanemate perekonnaseisust;

7. julgustab liikmesriike algatama õpetajate ja õpilaste vahetusprogramme Euroopa Liitu 
mittekuuluvate riikidega, eriti Lähis-Ida riikide ja arenguriikidega, ning levitama ja 
edendama teavet lapse õiguste kohta, pöörates erilist tähelepanu õigusele omandada 
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1 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. detsembril 2006 eesmärgiga muuta 
nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta (P6_TA(2006)0559)

haridus ja soolisele võrdõiguslikkusele;

8. arvab, et lastel peab olema võimalus saada haridust oma ja/või oma vanemate seisundist 
olenemata; rõhutab kõnealuse võimaluse andmise tähtsust lastele, kes on ümberasujad 
ja/või pagulased;

9. juhib tähelepanu Barcelona protsessi eesmärkidele, milleks on kõikide laste võrdsetel 
võimalustel rajanev areng ja piisavad lastehoiuvõimalused;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et lastele, kes on oma erivajadustega vanemate või õdede-
vendade hooldajad, tuleks võimaldada eraldi asjakohast toetust;

11. rõhutab, et elukutselistele lapsi hooldavatele isikutele tuleb pakkuda pidevat kvaliteetset 
täiendkoolitust, häid töötingimusi ja asjakohast töötasu, et tagada hoolduse järjepidevus ja 
kõrge tase;

12. tuletab meelde, et lapse õiguste alaste teadmiste edendamisse ja kõnealuste õiguste püsiva 
kasutamise tagamisse tuleb kaasata kogu ühiskond, eriti lapsevanemad ja kasvatajad;

13. juhib tähelepanu laste ja noorukite ekspluateerimisele moe-, muusika-, filmi- ja 
spordimaailmas;

14. kutsub nõukogu ja komisjoni üles võtma meetmeid, mis kujutavad endast sobivat kaitset 
vägivalla eest Internetis ja audiovisuaalses meedias;

15. rõhutab, et Euroopa programmide MEDIA ja KULTUUR abil tuleb tugevdada 
lastekultuuri edendamist, ning palub nõukogul ja komisjonil äratada innovaatiliste 
projektidega lastele sobivas vormis huvi Euroopa kultuuri ja Euroopa keelte vastu ning 
ergutada varakult laste õppimistahet; tõstab samaaegselt esile meediakasvatuse tähtsust, et 
pedagoogiliste teemade kaasamisega edendada erinevate massiteabevahendite teadlikumat 
kasutust;

16. pooldab Euroopa Liidus ühtse klassifitseerimis- ja märgistussüsteemi loomist alaealistele 
suunatud audiovisuaalse meediasisu ja videomängude müümisel ja levitamisel, et Euroopa 
standard võiks olla eeskujuks ka Euroopa Liitu mittekuuluvatele riikidele;

17. rõhutab, et liikmesriigid peavad suurendama jõupingutusi, et kaitsta mitmes mõttes 
ebasoodsas olukorras olevaid ja eriti haavatavaid lapsi, sealhulgas selliste meetmete abil 
nagu taskukohaste ja kättesaadavate kvaliteetsete teenuste tagamine; palub seega 
ohustatud laste määratlemiseks ja toetamiseks võtta kasutusele asjakohased 
seiremehhanismid;

18. kutsub, võttes arvesse uue audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi1 vastuvõtmist, 
nõukogu ja komisjoni üles keelustama lastepornograafiat ja laste suhtes toime pandud 
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vägivalda kõikides audiovisuaalsetes meediateenustes;

19. palub nõukogul ja liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed, et kaitsta noorukeid 
alkoholi ja keelatud narkootikumide kahjuliku mõju eest;

20. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles koondama kõnealuse strateegia elluviimiseks oma 
ressursse ja projekte;

21. palub liikmesriikidel vähendada Euroopa programmide abil kiiresti ja oluliselt laste vaesust 
ja kehtestada võrdlusnäitajad ning anda samal ajal võrdsed võimalused kõigile lastele, 
sõltumata nende sotsiaalsest päritolust;

22. palub nõukogul ja liikmesriikidel kehtestada konkreetsed vormid korrapärase 
kogemustevahetuse korraldamiseks ning sõnastada lapse õigustega seotud andmete 
kogumise raames hindamiskriteeriumid, mis erinevate riikide heterogeenseid struktuure 
arvesse võttes võimaldavad objektiivset võrdlemist;

23. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada lapse õiguste alase teabevahetusstrateegia 
edasiarendamisel ja laste teabevõrgustike toetamisel selliste materjalide väljatöötamine, 
mis võimaldavad lastel saada kohapeal ja isiklikus kontaktis kõrgel tasemel lastepäraselt 
koostatud teavet;

24. rõhutab, et laste ja noorukite õigus arstiabile on tervena üleskasvamiseks äärmiselt oluline;

25. tuletab meelde, et haridus- ja kultuuriasutused on kohad, kus lastel peab olema võimalik 
kasutada oma õigusi täiel määral, unustamata seejuures oma kohustusi;

26. rõhutab, et kooliharidus ja kultuurialane haridus valmistavad last ette asuma vaba ja 
vastutustundliku kodanikuna oma kohale ühiskonnas;

27. rõhutab, et kultuur ja haridus on lapse arengu kaks põhilist suunajat, mille kaudu avaldub 
tema isiksus, kujuneb teadlikkus ning arenevad fantaasia ja loomingulisus;

28. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel jätkata uuenduste rakendamise ja kohandatud 
pedagoogiliste meetodite väljatöötamise kaudu oma jõupingutusi laste osas, kes koolis 
edasi ei jõua;

29. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel uurida lisaks ka puudega õpilaste erivajadusi ja nende 
vajadustele kohandatud õppeprogrammi rakendamist, et edendada nende integreerumist 
ühiskonda.
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