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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että lapsen arvoon liittyy myös hänen oikeutensa koulutukseen ja kulttuuriin,

B. katsoo, että on välttämätöntä kunnioittaa lasten oikeuksia ja vaatia niiden kunnioittamista 
kaikissa koulutukseen, kulttuuriin ja kokoontumiseen liittyvissä yhteyksissä, joissa heidän 
kehityksensä tapahtuu,

C. katsoo, ettei koulu ole vain koulutusta varten, vaan siellä saadaan myös yleistä tietämystä 
ja opitaan kulttuuria,

D. katsoo, että lasten oikeuksien täysimääräinen toteuttaminen seuraa prosessista, jonka 
avulla lapset voivat kehittyä itsenäisiksi ja vastuullisiksi,

E. katsoo, että on otettava huomioon kouluvaikeuksista kärsivien lasten oikeudet etenkin 
ottamalla käyttöön heidän tarpeitaan vastaavia opetusmenetelmiä,

F. katsoo, että on vahvistettava kiireellisesti vammaisten oppilaiden koulunkäyntiä tukevia 
toimia, jotta voidaan helpottaa heidän integroitumistaan yhteiskuntaan,

1. panee tyytyväisenä merkille strategian lapsen oikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi 
EU:n toiminnassa, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeuksien tehokas suoja ja 
torjua taloudellinen hyödyntäminen ja kaikenlainen hyväksikäyttö ja jonka yhteydessä EU 
on sitoutunut kunnioittamaan perusoikeuksia, lapsen oikeudet mukaan lukien;

2. korostaa, että kaikenlainen lapsia koskeva syrjäytyminen, syrjintä ja väkivalta on 
estettävä;

3. pitää välttämättömänä luoda konkreettisia hankkeita, kuten auttavia puhelimia, joilla on 
mahdollista saada ilmaista apua kaikilla virallisilla kielillä;

4. pitää tarpeellisena, että vahvistetaan eurooppalaista lasten oikeuksien foorumia, internet-
pohjaista keskustelu- ja työskentelysivustoa, komission eri yksiköt käsittävää työryhmää 
sekä lasten oikeuksien koordinaattorin nimittämistä, jotta lasten asemaa voitaisiin parantaa 
koko maailmassa;

5. vaatii, että EU osallistuu valistuksen ja suositusten avulla aktiivisesti lapsen oikeuksien 
yleissopimusta koskevan tietämyksen edistämiseen ja levittämiseen Euroopan unionin 
sisä- ja ulkopuolella;

6. korostaa, että oikeus opetukseen on lapsen yhteiskunnallisen kehityksen perusedellytys ja 
yksilöllisiin edellytyksiin perustuvan opetuksen on oltava kaikkien lasten saatavilla 
etnisestä ja sosiaalisesta taustasta sekä vanhempien siviilisäädystä riippumatta;
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7. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan vaihto-ohjelmia Euroopan unionin ulkopuolisten 
maiden ja erityisesti Lähi-idän maiden ja kehitysmaiden opettajille ja oppilaille ja 
levittämään ja tukemaan lapsen oikeuksia niin, että huomioon otetaan erityisesti oikeus 
koulutukseen sekä sukupuolten välinen tasa-arvo;

8. katsoo, että lapsilla tulee olla oikeus koulutukseen riippumatta heidän asemastaan tai 
heidän vanhempiensa asemasta; pitää tärkeänä maahanmuuttaja- ja pakolaislasten oikeutta 
koulutukseen;

9. kiinnittää huomiota Barcelonan prosessin päämääriin ja tavoitteisiin, jotka koskevat 
tasavertaisia kehitysmahdollisuuksia ja riittäviä hoitomahdollisuuksia kaikille lapsille;

10. toteaa, että lapsilla, jotka hoitavat erityistä huolenpitoa tarvitsevia vanhempiaan tai 
sisaruksiaan, tulisi olla oikeus erityiseen kohdennettuun tukeen;

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

12. muistuttaa, että yhteiskunta ja etenkin vanhemmat ja kasvattajat on saatava mukaan 
edistämään lapsen oikeuksia koskevaa tietämystä sekä näiden oikeuksien toteutumista;

13. tuo esiin lasten ja nuorten riiston muodin, musiikin ja elokuvan maailmassa sekä urheilun 
yhteydessä;

14. kehottaa neuvostoa ja komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla tarjotaan 
asianmukainen suoja Internetin ja audiovisuaalimedian sisältämää väkivaltaa vastaan;

15. korostaa, että "lasten kulttuurin" tukemista eurooppalaisten media- ja kulttuuriohjelmien 
avulla on vahvistettava, ja vaatii neuvostoa ja komissiota herättämään Euroopan kulttuuria 
ja kieliä koskevaa kiinnostusta innovatiivisten ja muodoltaan lapsiystävällisten 
hankkeiden avulla ja edistämään lasten oppimishalua jo varhaisessa vaiheessa; korostaa 
samalla mediakasvatuksen merkitystä, jotta pedagogisen sisällön käyttöön ottamisella 
voidaan edistää eri medioiden entistä tiedostavampaa toimintaa;

16. kannattaa, että Euroopan unionissa luodaan audiovisuaalisen sisällön ja videopelien 
myyntiä ja levitystä alaikäisille varten yhtenäinen luokitus- ja merkintäjärjestelmä, jotta 
eurooppalaiset normit voisivat olla esikuvana Euroopan unionin ulkopuolisille maille;

17. korostaa, että jäsenvaltioiden on tarpeen lisätä ponnistelujaan moniongelmaisten tai 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojelemiseksi muun muassa tarjoamalla 
kohtuuhintaisia ja helposti saatavia korkealaatuisia palveluja; pyytää perustamaan 
asianmukaisia seurantamekanismeja vaaranalaisten lasten tunnistamiseksi ja tukemiseksi;
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18. kehottaa neuvostoa ja komissiota, uuden audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan 
direktiivin hyväksymistä silmällä pitäen1, kieltämään lapsipornografian ja lapsiin 
kohdistuvan väkivallan kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa;

19. vaatii neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet nuorten 
suojelemiseksi alkoholin ja huumeiden haitallisilta vaikutuksilta;

20. pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita sitomaan resurssinsa ja hankkeensa tämän strategian 
toteuttamiseen;

21. vaatii jäsenvaltioita vähentämään lasten köyhyyttä nopeasti ja merkittävästi unionin 
ohjelmien tuella ja kehottaa määrittämään vertailukohtia ja takaamaan samanaikaisesti 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikille lapsille heidän sosiaalisista lähtökohdistaan riippumatta;

22. vaatii neuvostoa ja jäsenvaltioita määrittämään konkreettisia muotoja säännölliselle 
kokemusten vaihdolle ja muotoilemaan lasten oikeuksien koskevien tietojen keräämisen 
yhteydessä arviointiperusteita, jotka mahdollistavat objektiivisen vertailun eri valtioiden 
erilaiset rakenteet huomioon ottaen;

23. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita lasten oikeuksia koskevan tiedonvälitysstrategian 
kehittämisen sekä lapsia koskevien tiedotusverkkojen tukemisen yhteydessä 
varmistamaan, että laaditaan sellaista materiaalia, joka mahdollistaa lapsille paikan päällä 
tapahtuvan henkilökohtaisen kontaktin sekä korkealaatuisten lapsille sopivassa muodossa 
esitettyjen tietojen saannin;

24. korostaa, että lasten ja nuorten oikeus terveydenhoitoon on terveen kasvun kannalta 
olennainen tekijä;

25. muistuttaa, että koulutus- ja kulttuurilaitokset ovat paikkoja, joissa lasten on voitava 
soveltaa oikeuksiaan täysin noudattaen samalla velvollisuuksiaan;

26. katsoo, että kouluopetuksen ja kulttuurikasvatuksen on valmistettava lasta ottamaan 
paikkansa yhteiskunnassa vapaana ja vastuullisena kansalaisena;

27. korostaa, että kulttuuri ja koulutus ovat kaksi lapsen kehityksen kannalta olennaista tekijää 
ja että ne vahvistavat lapsen persoonaa, parantavat hänen eläytymiskykyään ja kehittävät 
samalla hänen mielikuvitustaan ja luovuuttaan;

28. suosittelee, että komissio ja jäsenvaltiot jatkavat toimiaan kouluvaikeuksista kärsivien 
lasten auttamiseksi innovoinnin ja sopivien opetusmenetelmien kehittämisen avulla;

29. suosittelee samoin, että komissio ja jäsenvaltiot tutkisivat vammaisten oppilaiden 
erityistarpeita sekä sellaisen henkilökohtaisen koulunkäyntiä koskevan ohjelman 
toteuttamista, joka edistäisi heidän integroitumistaan yhteiskuntaan.

  
1 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (P6_TA(2006)0559).
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