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B9-0178/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών 
επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού
(2019/2876(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (ΣΔΠ), της 20ής Νοεμβρίου 1989,

– έχοντας υπόψη την Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – 
ECHR),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, 
με την οποία καταργείται η απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά 
που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για 
τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής3 και την 
απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/946/ΔΕΥ, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για την 
ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης 
εισόδου, διέλευσης και διαμονής4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τον ρόλο της 
γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων (Jugendamt) στο πλαίσιο διασυνοριακών 
οικογενειακών διαφορών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εξάλειψη των 
γάμων παιδιών6, το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2018 με τίτλο «Προς μια εξωτερική 
στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, 

1 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
2 ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1.
3 ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.
4 ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 1.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0476.
6 EE C 346 της 27.9.2018, σ. 66.
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επόμενα βήματα»7, και το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη 
μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)8,

– λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση του 1997, την οποία εξέδωσαν η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) 
και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), κατά της πρακτικής 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τη δήλωση της ΠΟΥ του 
2008 σχετικά με την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων και την ενίσχυση της αυξανόμενης υποστήριξης για τον τερματισμό του, 
καθώς και την έκθεση της ΠΟΥ του 2010 σχετικά με μια «συνολική στρατηγική για τον 
τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων από τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΔΠ αποτελεί την ευρύτερα κυρωμένη διεθνή συνθήκη για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία, έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και ορίζει 
σαφείς νομικές υποχρεώσεις για την προώθηση, την προστασία και την τήρηση των 
δικαιωμάτων κάθε παιδιού από τα κράτη στην περιοχή δικαιοδοσίας τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα φιλοξενήσει διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον 
εορτασμό της 30ής επετείου της ΣΔΠ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 της ΣΔΠ ορίζει ότι «Τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή»· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρακτικές όπως η παρένθετη μητρότητα έρχονται σε αντίθεση με την αυθεντική 
ερμηνεία της αρχής του «δικαιώματος στη ζωή»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά, λόγω της σωματικής και διανοητικής τους 
ανωριμότητας, απαιτούν ειδικές διασφαλίσεις και μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάλληλης νομικής προστασίας τόσο πριν όσο και μετά τη γέννησή τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 της ΣΔΠ ορίζει ότι «Τα μέρη σέβονται τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων και, κατά περίπτωση, των νόμιμων 
κηδεμόνων, να καθοδηγούν το παιδί κατά την άσκηση του δικαιώματός του κατά τρόπο 
σύμφωνο με τις εξελισσόμενες ικανότητες του παιδιού»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 της ΣΔΠ αναφέρει ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη 
σέβονται τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων ή, κατά 
περίπτωση, των μελών της διευρυμένης οικογένειας ή κοινότητας, όπως προβλέπεται 
από τα τοπικά έθιμα, των κηδεμόνων ή άλλων προσώπων που είναι νομικά υπεύθυνα 
για το παιδί, να παρέχουν, κατά τρόπο συνεπή προς τις εξελισσόμενες ικανότητες του 
παιδιού, την κατάλληλη κατεύθυνση και καθοδήγηση κατά την άσκηση, από το παιδί, 

7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0292.
8 ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 26.
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των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα σύμβαση»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια, ως θεμελιώδης ομάδα της κοινωνίας και το 
φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ευημερία όλων των μελών της, και ιδίως 
των παιδιών, θα πρέπει να λαμβάνει την αναγκαία προστασία και βοήθεια ώστε να 
μπορεί να αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της εντός της κοινότητας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το παιδί, για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, θα 
πρέπει να μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα κλίμα ευτυχίας, αγάπης 
και κατανόησης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί ρητό 
στόχο των πολιτικών της ΕΕ και κατοχυρώνεται στον Χάρτη, ο οποίος απαιτεί, σε όλες 
τις δράσεις της ΕΕ, να δίδεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτερο συμφέρον του 
παιδιού·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των παιδιών εξακολουθούν να παραβιάζονται 
σε πολλά μέρη του κόσμου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες τάσεις, όπως οι νέες τεχνολογίες και η 
ψηφιοποίηση, δημιουργούν νέες απειλές για τα παιδιά, αλλά και νέες ευκαιρίες για 
μάθηση και σύνδεση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
φτώχεια στερεί από τα παιδιά τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, την παιδική μέριμνα, την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την επαρκή σίτιση και στέγαση, την 
υποστήριξη της οικογένειας, ακόμη και την προστασία από τη βία, και μπορεί να έχει 
πολύ μακροχρόνιες επιπτώσεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα θύματα εμπορίας ανθρώπων που 
καταγράφονται στην ΕΕ είναι παιδί που έχει πέσει θύμα εμπορίας εντός της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 79 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια 
κοινή μεταναστευτική πολιτική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως 
γυναικών και παιδιών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαθραία μεταφορά παιδιών-μεταναστών μπορεί να οδηγήσει 
στην εμπορία ανθρώπων, δεδομένου ότι η εκμετάλλευση και η κακοποίηση μπορεί να 
προκύψουν κατά τη διαμετακόμιση ή στον προορισμό, ακόμη και σε περίπτωση 
αρχικής συναίνεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια είναι μακράν οι πρωταρχικοί 
στόχοι και αποτελούν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η «δέσμη μέτρων για τους διακινητές» (οδηγία 2002/90/ΕΚ 
του Συμβουλίου και απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου) είναι ένα 
σημαντικό μέσο που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη καταγραφή των παιδιών-μεταναστών, ιδίως των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της 
προστασίας τους και την αποφυγή της εξαφάνισής τους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική κακοποίηση και η εκμετάλλευση παιδιών στο 
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διαδίκτυο συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, 
φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει αύξηση και έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες 
τραυματικές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά-θύματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο αριθμός των εικόνων που 
απεικονίζουν στο διαδίκτυο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) έχει 
αυξηθεί δραματικά με πρωτοφανή ρυθμό, με αναφορές για πάνω από 45 εκατομμύρια 
εικόνες και βίντεο που σηματοδοτούνται ως σεξουαλική κακοποίηση παιδιών·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράδοση, ο πολιτισμός, η θρησκεία, οι πεποιθήσεις, τα 
πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλο δόγμα, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ για 
να δικαιολογούν τη βία κατά των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά-θύματα 
πρακτικών που προκύπτουν από παρωχημένες πολιτιστικές και θρησκευτικές συνήθειες 
μπορούν να αναπτύξουν, ως μία από τις συνέπειες, εχθρική στάση έναντι της κοινωνίας 
μετά την ανάπτυξή τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που συνεπάγονται μερική ή ολική απομάκρυνση των 
εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων ή άλλη ζημία στα γεννητικά όργανα των 
γυναικών για μη ιατρικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών και ότι πραγματοποιείται 
κυρίως σε νεαρά κορίτσια μεταξύ της νηπιακής ηλικίας και της ηλικίας των 15 ετών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η προώθηση πρωτοβουλιών που 
αποσκοπούν στη διάδοση της διδασκαλίας της «θεωρίας του φύλου» στα σχολεία·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 165 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη 
δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς 
και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία»·

Γενικές παρατηρήσεις

1. θεωρεί ότι τα δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των 
πολιτικών της ΕΕ και ότι η 30ή επέτειος της ΣΔΠ προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για 
να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και πράξης 
καθώς και για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων κάθε παιδιού, ιδίως δε των πιο ευάλωτων παιδιών·

2. υπενθυμίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και ότι η 
ανθρώπινη ζωή πρέπει πάντοτε να προστατεύεται, από τη στιγμή της σύλληψης· τονίζει 
ότι πρέπει να παρέχεται στις γυναίκες κάθε αναγκαία στήριξη ώστε να μην θεωρούν την 
άμβλωση ως επιλογή·

3. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη 
βελτίωση της ορθής εφαρμογής της αρχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού σε 
ολόκληρη την ΕΕ·
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4. χαιρετίζει τη δέσμευση της νέας Επιτροπής να παρουσιάσει μια νέα ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τα δικαιώματα των παιδιών· υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται τόσο στο άρθρο 3 
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ όσο και στο άρθρο 24 του Χάρτη, εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων που θεσπίζουν οι Συνθήκες·

5. υπενθυμίζει ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) είναι 
σημαντικοί για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού·

6. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη δράση τους για τη διασφάλιση ενός 
υγιούς περιβάλλοντος για τα παιδιά και για την καταπολέμηση των αρνητικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·

7. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνέχεια και την ποιότητα μιας 
εύρυθμα λειτουργούσας υπηρεσίας για τη δήλωση των αγνοούμενων παιδιών, όπως 
απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που εγκρίθηκε το 
2018·

8. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία ότι προβλήματα σχετικά με το γερμανικό σύστημα 
οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου ρόλου της 
γερμανικής Jugendamt, τα οποία έχουν καταγγείλει με αναφορές τους γονείς μη 
γερμανικής ιθαγένειας, εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα· υπογραμμίζει ότι η 
Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου λαμβάνει συνεχώς αναφορές από μη γερμανούς 
γονείς, στις οποίες αναφέρονται σοβαρές διακρίσεις εξ αιτίας των διαδικασιών και 
πρακτικών που εφαρμόζουν συγκεκριμένα οι γερμανικές αρχές σε διασυνοριακές 
οικογενειακές διαφορές που αφορούν παιδιά·

9. επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στο παιδί κάθε αναγκαία και 
εύλογη φροντίδα από ανάδοχη οικογένεια, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 8 και 
20 της ΣΔΠ, και ιδίως να καθιστούν δυνατή την παροχή μιας συνεχούς φροντίδας για 
τα παιδιά, η οποία να λαμβάνει υπόψη την εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και 
πολιτιστική ταυτότητα του παιδιού·

Εσωτερικές πολιτικές

Εξάλειψη όλων των μορφών βίας εις βάρος παιδιών

10. καταδικάζει όλες τις μορφές σωματικής ή διανοητικής βίας κατά παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, της διαδικτυακής βίας, των 
καταναγκαστικών γάμων, της παιδικής εργασίας, της πορνείας, της εμπορίας ανθρώπων 
και της εμπορίας οργάνων, της λαθραίας διακίνησης παιδιών-μεταναστών, των 
βασανιστηρίων, των εγκλημάτων τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, της στρατολόγησης, της υποχρεωτικής στράτευσης, της 
στέρησης, της παραμέλησης, του υποσιτισμού και της χρήσης παιδιών ως στρατιωτών 
και ανθρώπινων ασπίδων·

11. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν εντός των ορίων των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτιστικές και 
θρησκευτικές παραδόσεις δεν θα έχουν αντίκτυπο στη σωματική και ψυχική 
ακεραιότητα των παιδιών·
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12. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν μια ολιστική 
προσέγγιση για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης παιδιών, τόσο 
εντός όσο και εκτός διαδικτύου· τονίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας το να υπάρξει 
συνεργασία με τον κλάδο και ζητεί από τις εταιρείες ΤΠΕ και από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης τους στον αγώνα κατά της σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών στο διαδίκτυο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να οργανώσουν εθνικές εκστρατείες ενημέρωσης που να ενημερώνουν τα παιδιά με 
φιλικό για αυτά τρόπο σχετικά με τους κινδύνους και τις απειλές που συνδέονται με το 
διαδίκτυο, επιπροσθέτως των στοχευμένων εκστρατειών που απευθύνονται στους 
γονείς·

13. επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, και καλεί την τρέχουσα 
αλλά και τις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου να εντείνουν τις προσπάθειες ώστε 
όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθούν καλύτερα τα 
θύματα και να επεξεργαστούν αποτελεσματικά μέτρα στους τομείς της πρόληψης, της 
διερεύνησης και της δίωξης, ώστε οι δράστες να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη·

14. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/93/ΕΕ και το ψήφισμά 
του της 14ης Δεκεμβρίου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/93/ΕΕ για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας9· καλεί όσα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών από 
τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote) να υλοποιήσουν 
τις συστάσεις της Επιτροπής Lanzarote (Επιτροπή των συμβαλλομένων μερών της 
Σύμβασης του Lanzarote)·

15. αναγνωρίζει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου είναι αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή 
αύξηση των καταγγελιών για CSAM στο διαδίκτυο και με τεράστια προβλήματα στη 
διαχείριση του φόρτου εργασίας τους, γεγονός που τις αναγκάζει να επικεντρώνουν τις 
προσπάθειές τους στις εικόνες που δείχνουν τα μικρότερης ηλικίας και πιο ευάλωτα 
θύματα· τονίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, ιδίως εκ μέρους της 
βιομηχανίας και του ιδιωτικού τομέα, σε έρευνα και ανάπτυξη και σε νέες τεχνολογίες 
που θα αποσκοπούν στον εντοπισμό επιγραμμικού CSAM καθώς και σε συντομευμένες 
διαδικασίες κλεισίματος και αφαίρεσης·

16. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών (hotline), που αγωνίζονται κατά της 
σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών· καλεί την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τη δρομολογηθείσα το 2012 στρατηγική για ένα καλύτερο 
διαδίκτυο για τα παιδιά·

Επένδυση στα παιδιά

17. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες για τα 
παιδιά, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών στους τομείς της φροντίδας παιδιών, της 

9 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 96.
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εκπαίδευσης και της υγείας·

18. συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν νόμους που να διασφαλίζουν και να ενισχύουν 
τα δικαιώματα μητρότητας και πατρότητας, προκειμένου να παρέχεται ένα υγιές και 
σταθερό περιβάλλον στα παιδιά, ιδίως κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής10, δεδομένου ότι η επίτευξη 
καλύτερης και δικαιότερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των παιδιών·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικά πλαίσια για τη μείωση της 
φτώχειας, τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμούν διάφορες μη χρηματικές πτυχές της 
φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στη 
στέγαση και στην εκπαίδευση·

20. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα ετήσια προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με τη σύσταση της Επιτροπής του 2013 
σχετικά με τις επένδυση στα παιδιά, και να αναπτύξουν αποτελεσματικούς δείκτες για 
τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων κατά ηλικία, ώστε να παρακολουθείται αποτελεσματικά και αμερόληπτα 
η κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ·

21. καλεί τη νέα Επιτροπή και τους νέους Επιτρόπους για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις και 
τη διαχείριση των κρίσεων να παρουσιάσουν μια στρατηγική και να αναβαθμίσουν το 
πλαίσιο πολιτικής της Επιτροπής που θα καθοδηγεί τα κράτη μέλη στις προσπάθειές 
τους να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα μεγαλώνουν σε ευημερούσες κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, όπου κανείς δεν θα μείνει πίσω, και που θα θέτει στόχους για τη μείωση 
της παιδικής φτώχειας κατά το ήμισυ στην ατζέντα της ΕΕ για το 2030·

22. ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επενδύσουν στα παιδιά και στους 
εφήβους, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτεί η 
αγορά εργασίας και ότι είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμά τους να αναπτύσσονται 
και να αξιοποιούν όλο το δυναμικό τους ως φορέων αλλαγής στην κοινωνία·

23. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
του ανερχόμενου φαινομένου των διαταραχών της διανοητικής υγείας των παιδιών στα 
εθνικά τους συστήματα, και να μεριμνήσουν ώστε τα σχολεία να λαμβάνουν επαρκή 
χρηματοδότηση για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι δε διδάσκοντες να είναι 
καταλλήλως εκπαιδευμένοι·

Εκπαίδευση

24. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση με βάση 
τις ίσες ευκαιρίες·

25. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα για την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων τους, το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, καθώς και για 

10 ΕΕ L 188 της 12.7.2019, σ. 79.
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την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία·

26. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και να διασφαλίσουν ισότιμη για τα δύο φύλα 
πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την εφηβεία·

27. τονίζει ότι η καινοτομία θα πρέπει να είναι η βασική αρχή για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση στην ψηφιακή εποχή·

Πρόσβαση των παιδιών στη δικαιοσύνη

28. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία (ΕΕ) 2016/800· τονίζει ότι το 
υπέρτατο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει πάντα να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε 
όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, 
επιπροσθέτως του δικαιώματος ακρόασης του παιδιού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
δίνεται η δέουσα προσοχή στην ηλικία και την ωριμότητά τους·

29. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά που κρατούνται σε φυλακές 
αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τα υπέρτατα συμφέροντά τους, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εφαρμοστέες διαδικασίες·

Παιδιά-μετανάστες

30. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης παιδιών, ιδίως 
όσων είναι ασυνόδευτα, καθώς είναι πιο εκτεθειμένα στους κινδύνους εκμετάλλευσης 
και εμπορίας παιδιών·

31. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη «δέσμη μέτρων για τους 
διακινητές», με στόχο την καταπολέμηση του επιχειρηματικού μοντέλου των 
παράνομων διακινητών, ώστε να προστατεύονται έτσι τα παιδιά-μετανάστες από την 
εκμετάλλευση και την κακοποίηση·

32. τονίζει τη σημασία καταχώρισης των βιομετρικών δεδομένων των παιδιών-προσφύγων, 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής του 2016 για αναδιατύπωση του κανονισμού 
Eurodac11, και τονίζει τη σημασία της καταγραφής των παιδιών-προσφύγων από την 
ηλικία των έξι ετών, με σκοπό τον εντοπισμό και την ανίχνευση των αγνοούμενων 
παιδιών, αποτρέποντας παράλληλα την κατάληξή τους στα χέρια των δικτύων εμπορίας 
ανθρώπων·

33. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων 12 με ιδιαίτερη έμφαση στα προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 της οδηγίας·

34. τονίζει ότι είναι σημαντικό, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
τήρηση της υποχρέωσης λογοδοσίας προς τα θύματα, εξάλειψης του εγκλήματος και 

11 ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1.
12 ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
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καταπολέμησης της ατιμωρησίας που εξακολουθεί να ισχύει για τους διακινητές, τους 
εμπόρους ανθρώπων, τους εκμεταλλευτές, τους κερδοσκόπους, όσους κάνουν χρήση 
και κατάχρηση σχετικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με την ποινικοποίηση της χρήσης 
υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων για όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης·

Ευάλωτα παιδιά

35. αποδοκιμάζει όλες τις μορφές βίας κατά των κοριτσιών και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θέσουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη των γάμων παιδιών, των 
ακρωτηριασμών των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων επιβλαβών 
πρακτικών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κατάρτιση και την 
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου και του κλάδου της υγείας 
σχετικά με τις πρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να 
προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης εντός των διαφόρων κοινοτήτων·

36. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και προστασίας των παιδιών για 
τον εντοπισμό και την προστασία των αγνοούμενων παιδιών·

37. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά με αναπηρίες, τα οποία 
αποτελούν μια ιδιαίτερα εύθραυστη ομάδα του πληθυσμού· καταδικάζει απερίφραστα 
όλες τις μορφές βίας εις βάρος τους, συμπεριλαμβανομένης της βίας που προκαλείται 
από την κακομεταχείριση ή την ακατάλληλη περίθαλψη· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τα πρότυπα που ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και στις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την 
εναλλακτική φροντίδα παιδιών·

Εξωτερικές πολιτικές

38. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις 
εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαλόγων 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, και στην 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)·

39. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις δράσεις της σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των 
δικαιωμάτων του παιδιού στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική 
βοήθεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και να αυξηθεί το 
επίπεδο προστασίας των παιδιών που πλήττονται από συγκρούσεις·

40. σημειώνει ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 
αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια τόσο στην 
ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες μέσω των εξωτερικών της δράσεων· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) ως βασικού μέσου για την 
εξάλειψη της φτώχειας και υπενθυμίζει τις αντίστοιχες δεσμεύσεις της ΕΕ και των 
κρατών μελών για την ΕΑΒ·
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41. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη και ταχεία εφαρμογή του ψηφίσματος 
του ΕΚ σχετικά με την εξάλειψη των γάμων παιδιών· υπογραμμίζει ότι το ψήφισμα 
αυτό καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ενοποιημένα νομικά πρότυπα ως 
προς τη διαδικασία αντιμετώπισης των γάμων παιδιών και να συνεργαστούν με τις 
αρχές επιβολής του νόμου και τα δικαστικά συστήματα στις τρίτες χώρες και να 
παράσχουν κατάρτιση και τεχνική συνδρομή ώστε να τα βοηθήσουν να εγκρίνουν και 
να επιβάλουν νομοθεσία που θα απαγορεύει τους πρόωρους και τους καταναγκαστικούς 
γάμους·

42. καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να εξετάσουν κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
ολοκληρωμένο τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά, κάνοντας χρήση των διαφόρων διαθέσιμων 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις της 16ης Ιουνίου 2008, της 
αναθεωρημένης στρατηγικής για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ 
για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις της 6ης Δεκεμβρίου 2010, και του 
καταλόγου σημείων προς έλεγχο για την ενσωμάτωση της προστασίας των παιδιών που 
πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις της 23ης Μαΐου 2006·

43. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να εγείρει συστηματικά το ζήτημα των σοβαρών παραβιάσεων εις 
βάρος παιδιών που εμπλέκονται σε συγκρούσεις, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στην 
ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τις 
ένοπλες συγκρούσεις· προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα 
για να διασφαλίσει ότι η ΕΕ προστατεύει τα παιδιά που βρίσκονται σε καταστάσεις 
συγκρούσεων, μεριμνώντας για την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της 
ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και διασφαλίζοντας ότι όλο το 
προσωπικό της αποστολής ΚΠΑΑ της ΕΕ είναι επαρκώς καταρτισμένο σε θέματα 
προστασίας του παιδιού·

°

° °

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.


