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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et perekondlik keskkond loob lapse õiguste kaitset, lapse võimete arengut, 
lapse õiguste kasutamiseks vajalike teadmiste omandamist ja lapse kohustuste õppimist 
soosiva raamistiku, kuid et niisuguse raamistiku puudumisel tuleb kõikidele lastele 
vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsioonile1 pakkuda asenduskaitset, et tagada nende 
areng ilma mis tahes diskrimineerimiseta;

B. arvestades, et lapse õigused ja naiste õigused on jagamatud, kuid et hoolimata 
siseriiklikest ning rahvusvahelistest õigusaktidest on tüdrukud ja naised sageli õigusliku, 
sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse ohvrid, mis mõjutab nende positiivsete ja 
põhiõiguste kasutamist, nagu näiteks juurdepääs haridusele ja tervishoiule;

1. tuletab meelde, et emade tervise kaitse peab kuuluma tulevasse lapse õiguste 
strateegiasse, mis peab edendama rasedate või imetavate naiste järgi kohandatud elu- ja 
töötingimusi ning kõikide naiste võrdset ja üldist juurdepääsu kvaliteetsele sünnituseelsele 
ja -järgsele ravile eesmärgiga vähendada emade ja imikute suremust ning emade haiguste 
kandumist lastele;

2. tuletab meelde, et tulevases strateegias tuleb tunnustada ja väärtustada perekonna tähtsat 
rolli ning edendada töö- ja pereelu ühitamise poliitikat ning isade ja/või emade riikliku 
toetamise poliitikat, et võimaldada neile haridus- ja tervisealase vastutuse kandmist ja 
jagamist;

3. nõuab liikmesriikidelt liikmesriikide territooriumil era- või riiklikus sfääris toime pandud 
mis tahes vägivallavorme puudutavate andmete kogumist ning nimetatud 
vägivallavormide ennetamist ja kohtu ette viimist, nagu näiteks koduvägivald, inimestega 
kauplemine, lasteporno, seksuaalne kuritarvitamine või traditsioonilised õnnetud tavad, 
nagu näiteks naissuguelundite moonutamine, sunnitud abielud ja aukuriteod, omistades 
eritähelepanu haavatavatele rühmadele, mille moodustavad sisserändajatest tüdrukud ja 
naised, kuuludes etnilistesse vähemustesse, samuti puuetega tüdrukud; 

4. julgustab liikmesriike looma normatiivset raamistikku, mis võimaldaks karistada lapsi 
kaasava seksiturismi organiseerijaid ning kutsub liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles 
välja töötama ja edendama hotelli- ja turismimajanduse eetikakoodekseid, nagu näiteks 
UNICEFi välja töötatud laste seksuaalset kuritarvitamist käsitlev ECPAT-koodeks; 

5. rõhutab, et tulevane strateegia ja liikmesriikide tegevus peavad hõlmama vägivalla 
ennetamist ja selle vastast võitlust laste poolt, eriti koolis, muu hulgas kodanikuõpetuse 
ning lapsevanemate ja õpetajate asjakohase teavitamise abil;

  
1 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1989. aasta lapse õiguste konventsioon.
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6. soovitab, et tulevases strateegias omistataks eritähelepanu hoolimatuse, halva kohtlemise, 
kuritarvituse ning otsese ja/või kaudse vägivalla ohvriks langenud tüdrukute ja poiste 
meditsiinilisele, psühholoogilisele ja sotsiaalsele abistamisele kooskõlas lapse kõrgema 
huvi ja soolise dimensiooniga; tuletab meelde, et komisjoni tegevus peab hõlmama kaudse 
vägivalla mõju laste heaolule ja selle ennetamist; 

7. nõuab, et tulevane strateegia hõlmaks sool põhinevat vägivalla ennetamise alast tegevust, 
mis keskendub muu hulgas mittediskrimineerivale juurdepääsule haridusele ning soolise 
võrdõiguslikkuse teemalistele teavitamiskampaaniatele, mis on suunatud lapsevanematele 
ja haavatavatele rühmadele eesmärgiga võimaldada tüdrukute emantsipeerumist ja nende 
õiguste paremat kaitset; kutsub komisjoni üles siduma arenguabipoliitika ja 
kaubanduskokkulepped soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja laste vastu suunatud mis 
tahes vägivallavormide kaotamise alaste õigusaktide rakendamisega; 

8. nõuab, et komisjon koondaks soo ja vanuse alusel kogutud andmed laste vastu suunatud 
diskrimineerimise ja vägivalla kõikide vormide kohta, viiks soolise võrdõiguslikkuse 
dimensiooni oma tulevase strateegiaga seotud poliitikasse ja vahenditesse ning tagaks 
nimetatud poliitika järelevalve ja hindamise muu hulgas soo alusel toimuva 
eelarvestamise abil;

9. tuletab meelde, et tulevase strateegia tõhusus nõuab pikaajalisi kohustusi ja tegevuste 
vastuvõtmist, koordineerimist algatustega ja siseriiklikku poliitikat, samuti 
asjassepuutuvate ettevõtete, eriti VVOde toetamist.


