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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 3, 16, 18, 23, 25, 26 ja 29;

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone A/RES/46/121, A/RES/47/134, 
A/RES/49/179, A/RES/47/196 ja A/RES/50/107;

– võttes arvesse majandus- ja sotsiaalnõukogu dokumente E/CN.4/Sub.2/1996/13, 
E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 et E/CN.4/1990/15, E/CN.4/1996/25 ja 
E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja institutsioonilist lähenemist äärmise vaesuse vastases 
võitluses, mis ei segaks omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast poliitikat, 
diskrimineerimisvastast võitlust ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks selgelt iga 
eesmärki eraldi ja eriti partnerlust kõige vaesemate perede ja isikutega;

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada oma perega; rõhutab isa ja ema tähtsust mis tahes 
vanuses lapse arengus ja sõltumata pere sotsiaal-majanduslikest tingimustest; nõuab 
seetõttu äärmises vaesuses elavate perede toetamist perekonnana nende olelusvõitluses; 
nõuab liikmesriikidelt laste sotsiaal-majanduslikel põhjustel hoolekandeasutustesse 
paigutamise lõpetamist ja vanemate pikaajalist aitamist oma vanemakohuste täitmisel 
isegi äärmise vaesuse keerulises olukorras;

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames;  kutsub samuti Eurostati ja ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekond, põlvkondadevahelise solidaarsuse loomulik 
võrgustik, pakub parimat kaitset äärmise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest;

4. rõhutab, et ebakindluse all kannatajad ei saa täielikult kasutada oma põhiõigusi; nõuab, et 
riiklikud, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised institutsioonid arutaksid äärmise vaesuse 
mitmedimensioonilist iseloomu, mis puudutab inimelu kõiki valdkondi;

5. tuletab meelde, et kõige vaesem elanikkond märgib sageli, et stabiilne ja tasustatud töö 
võimaldab neil taastada oma uhkuse, väärikuse ning enesehinnangu nii oma laste kui 
perekonna silmis; nõuab seetõttu, et tööellu integreerimise kavades sätestataks kõige 
nõrgemate isikute ja töötajate abistamine, mis võimaldaks luua tõelise, kõige vaesemat 
elanikkonda hõlmava ja austava ühiskonna;

6. nõuab, et Euroopa Liit, liikmesriigid ja kodanikuühiskonna ühendused tagaksid, et 
erinevate tasandite kohtumistel ei oleks teatud rühma, piirkonda või riiki esindavad lapsed 
alati samad; kutsub kõikide otsustustasandite asjassepuutuvaid pooli leidma vahendeid, et 
võimaldada kõige tõrjutumate laste eneseväljendust, käivitades koos nendega pikaajalisi 
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projekte, millel on piisavad finants- ja inimressursid; kutsub asjassepuutuvaid pooli üles 
edendama projekte, mis võimaldavad erinevatest sotsiaalsetest kihtidest ja erineva 
kultuuritaustaga laste vahelisi kohtumisi, rõhutades loomingulist eneseväljendust 
võimaldavate ning mõttetöö arendamist ja laste sõnavõttu soodustavate projektide 
mitmekülgsust.
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