
AM\1229989ET.docx PE690.801v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

26.4.2021 B9-0220/1

Muudatusettepanek 1
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
fraktsiooni ID nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0220/2021
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Euroopa lastegarantii

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et 2019. aastal oli ELis 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 22,2 
% lastest ehk peaaegu 18 miljonit last; 
arvestades, et madala sissetulekuga perede 
lapsed, kodutud lapsed, puudega lapsed, 
rändetaustaga lapsed, vähemusrahvusest 
lapsed, eelkõige roma lapsed, 
hooldeasutustes elavad lapsed, ebakindlas 
pereolukorras olevad lapsed, 
üksikvanemaga perede lapsed, LGBTIQ-
perede lapsed ja selliste perede lapsed, kus 
vanemad on väljaspool riiki tööl, kogevad 
tõsiseid raskusi, nagu suur 
eluasemepuudus või ülerahvastatus, 
tõkked põhiteenustele (nagu piisav toit ja 
inimväärne eluase) juurdepääsul – kõik see 
on nende heaolu ning sotsiaalsete, 
kognitiivsete ja emotsionaalsete oskuste 
arendamise seisukohast keskse tähtsusega; 
arvestades, et korralikult köetud eluase 
koos ohutu vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemiga ning eluase 
üldiselt on laste tervise, heaolu, kasvu ja 
arengu seisukohalt keskse tähtsusega; 
arvestades, et piisav eluase soodustab ka 
laste õppimist ja õppetööd;

G. arvestades, et 2019. aastal oli ELis 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 22,2 
% lastest ehk peaaegu 18 miljonit last; 
arvestades, et paljud madala sissetulekuga 
perede lapsed, kodutud lapsed, keerulises 
pereolukorras olevad lapsed, 
hoolekandeasutustes olevad lapsed ja 
erivajadustega lapsed, näiteks puudega 
lapsed, kogevad tõkkeid põhiteenustele 
(nagu piisav toit ja inimväärne eluase) 
juurdepääsul – kõik see on nende heaolu 
ning sotsiaalsete, kognitiivsete ja 
emotsionaalsete oskuste arendamise 
seisukohast keskse tähtsusega; arvestades, 
et korralikult köetud eluase koos ohutu 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ning 
eluase üldiselt on laste tervise, heaolu, 
kasvu ja arengu seisukohalt keskse 
tähtsusega; arvestades, et piisav eluase 
soodustab ka laste õppimist ja õppetööd;

Or. en



AM\1229989ET.docx PE690.801v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

26.4.2021 B9-0220/2

Muudatusettepanek 2
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
fraktsiooni ID nimel

Resolutsiooni ettepanek B9-0220/2021
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Euroopa lastegarantii

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. väljendab heameelt komisjoni 
teatise üle ELi lapse õiguste strateegia 
kohta ja kiidab heaks selle eesmärgid 
kanda jagatud vastutust iga lapse õiguste 
austamise ja kaitse eest koos ühise 
projektiga, mille eesmärk on tervislikum, 
vastupidavam ja õiglasem ühiskond kõigi 
jaoks; tõdeb, et komisjoni ettepanek võtta 
vastu nõukogu soovitus, millega luuakse 
Euroopa lastegarantii, täiendab seda 
strateegiat ja keskendub abivajavatele 
lastele, et luua Euroopa progressi 
võimaldav raamistik, mis kaitseks laste 
õigusi ja seaks nad ELi poliitika 
keskmesse; toetab selle põhieesmärki 
võidelda laste vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning edendada võrdseid ja 
kaasavaid võimalusi ja tervishoidu; toetab 
kindlalt pädevatele riiklikele ja kohalikele 
ametiasutustele antud konkreetseid 
suuniseid, mis puudutavad abivajavatele 
lastele tegeliku ja tasuta juurdepääsu 
andmist peamistele teenustele, nagu tasuta 
kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid, 
haridus- ja koolipõhised tegevused, 
tervishoid ning tegelik juurdepääs 
piisavale eluasemele ja tervislikule 
toitumisele samadel alustel nagu nende 
eakaaslastel;

2. on arvamusel, et laste vaesuse 
vastu võitlemise asjakohased vahendid, 
nagu tervishoid, haridus, toitumine ja 
eluase, kuuluvad liikmesriikide pädevusse 
ja vastutusalasse; ergutab liikmesriike 
võitlema laste vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning edendama võrdseid ja 
kaasavaid võimalusi ja tervishoidu; 
julgustab riiklikke ja kohalikke 
ametiasutusi tagama abivajavatele lastele 
tegeliku ja tasuta juurdepääsu peamistele 
teenustele, nagu tasuta kvaliteetne 
alusharidus ja lapsehoid, haridus- ja 
koolipõhised tegevused ja tervishoid, ning 
tegeliku juurdepääsu piisavale eluasemele 
ja tervislikule toitumisele samadel alustel 
nagu nende eakaaslastel;
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3. nõuab, et EL ja liikmesriigid 
lahendaksid laste vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust põhjustavad struktuursed 
probleemid, edendades eelkõige 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade 
tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse kõrget 
taset; palub liikmesriikidel tagada 
Euroopa lastegarantii tulemuslik loomine 
kogu liidus ja integreerida see garantii 
kõigisse poliitikavaldkondadesse, ning 
nõuab tungivalt, et nad kasutaksid 
olemasolevat ELi poliitikat ja rahalisi 
vahendeid laste vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse kaotamisele kaasaaitavate 
konkreetsete meetmete rakendamiseks; 
rõhutab, kui oluline on, et riigi, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi pädevad 
asutused tagaksid tulemusliku ja võrdse 
juurdepääsu tasuta ja kvaliteetsele 
alusharidusele ja lapsehoiule, pöörates 
erilist tähelepanu puuetega laste 
perekondadele, haridus-, kooli- ja 
kogukonnapõhisele tegevusele ning 
spordile, vaba aja ja kultuuritegevusele, 
tervishoiule ning tervisliku toidu tegelikule 
kättesaadavusele ja piisavale eluasemele 
kõigi abivajavate laste jaoks; rõhutab ka, et 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
pädevaid asutusi tuleks ELi-poolse 
rahastamise kindlustamiseks teavitada, 
koolitada ja toetada; kutsub liikmesriike 
üles tagama laste õigus piisavale 
eluasemele ning pakkuma sellega seotud 

3. rõhutab, et laste vaesusel on 
erinevad struktuursed põhjused, nagu 
sisseränne, halvad tööturutingimused, 
kõrged energiahinnad, kasvavad 
eluasemekulud ja hooldusteenuste 
puudumine; palub liikmesriikidel nende 
probleemidega tegeleda ja kasutada 
olemasolevaid ELi rahalisi vahendeid 
konkreetsete meetmete rakendamiseks, et 
kaotada laste vaesus ja sotsiaalne tõrjutus; 
rõhutab, kui oluline on, et riigi, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi pädevad 
asutused tagaksid tulemusliku ja võrdse 
juurdepääsu tasuta ja kvaliteetsele 
alusharidusele ja lapsehoiule, pöörates 
erilist tähelepanu puuetega laste 
perekondadele, haridus-, kooli- ja 
kogukonnapõhisele tegevusele ning 
spordile, vaba aja ja kultuuritegevusele, 
tervishoiule ning tervisliku toidu tegelikule 
kättesaadavusele ja piisavale eluasemele 
kõigi abivajavate laste jaoks; rõhutab ka, et 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
pädevaid asutusi tuleks ELi-poolse 
rahastamise kindlustamiseks teavitada, 
koolitada ja toetada; kutsub liikmesriike 
üles tagama laste õigus piisavale 
eluasemele ning pakkuma sellega seotud 
toetusi vanematele, kellel on raskusi 
eluaseme ülalpidamisega või eluaseme 
kättesaadavusega, nii et nad saaksid jääda 
oma laste juurde, ja pöörama erilist 
tähelepanu noortele täiskasvanutele, kes 
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toetusi vanematele, kellel on raskusi 
eluaseme ülalpidamisega või eluaseme 
kättesaadavusega, nii et nad saaksid jääda 
oma laste juurde, ja pöörama erilist 
tähelepanu noortele täiskasvanutele, kes 
lahkuvad lastehoolekandeasutustest;

lahkuvad lastehoolekandeasutustest;
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