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B9-0178/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma lasten oikeuksista YK:n lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä
(2019/2876(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon lapsen oikeuksista 20. marraskuuta 1989 tehdyn yleissopimuksen,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 ja 24 artiklan (perusoikeuskirja),

– ottaa huomioon lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 
korvaamisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/93/EU1,

– ottaa huomioon rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 11. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/8002,

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 2002/90/EY laittomassa maahantulossa, 
kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä3 ja neuvoston 
puitepäätöksen 2002/946/JHA rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta 
laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen 
ehkäisemistä varten4,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselma Saksan 
lastensuojeluviraston (Jugendamt) roolista rajatylittävissä perheriidoissa5,

– ottaa huomioon 4. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman lapsiavioliittojen 
lopettamisesta6, 4. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 
varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa - seuraavat askeleet”7 ja 
7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman nollatoleranssista naisten sukuelinten 
silpomiseen8,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) yhdessä YK:n lastenrahaston 

1 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.
2 EUVL L 132, 21.5.2016, s. 1.
3 EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17.
4 EYVL L 328, 5.12.2002, s. 1.
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0476.
6 EUVL C 346, 27.9.2018, s 66.
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0292.
8 EUVL C 463, 21.12.2018, s. 26.



RE\1193042FI.docx 3/10 PE643.346v01-00

FI

(Unicef) ja YK:n väestörahaston (UNFPA) kanssa vuonna 1997 antaman naisten 
sukuelinten silpomisen vastaisen yhteisen julkilausuman, WHO:n vuonna 2008 antaman 
julkilausuman toimien tehostamisesta sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kokonaan, 
WHO:n vuonna 2010 antaman raportin globaalista strategiasta 
terveydenhuoltohenkilökunnan suorittaman sukuelinten silpomisen lopettamiseksi 
(”Global strategy to stop health care providers from performing female genital 
mutilation”),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on kautta aikojen laajimmin 
ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus, ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat 
ratifioineet sen, ja että siinä sopimusvaltioille asetetaan selkeä oikeudellinen velvoite 
edistää, suojella ja kunnioittaa kaikkien niiden lainkäyttövallan alaisten lasten 
oikeuksia; ottaa huomioon, että se järjestää korkean tason konferenssin YK:n lapsen 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 30. vuosipäivän kunniaksi;

B. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 6 artiklassa todetaan, että 
”sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisella lapsella on synnynnäinen oikeus elämään”; 
ottaa huomioon, että sijaissynnytyksen kaltaiset käytännöt ovat vastoin ”oikeutta 
elämään” koskevan periaatteen todellista tulkintaa;

C. ottaa huomioon, että ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä tähden lapset 
tarvitsevat erityistä turvaa ja huolenpitoa, siihen kuuluva lakisääteinen suojelu mukaan 
luettuna, sekä ennen syntymäänsä että sen jälkeen;

D. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 14 artiklassa todetaan, 
että ”sopimusvaltiot kunnioittavat vanhempien ja laillisten huoltajien oikeuksia ja 
velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen oikeutensa käyttämisessä tavalla, joka on 
sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa”;

E. ottaa huomioon, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 5 artiklassa todetaan, että 
”sopimusvaltiot kunnioittavat vanhempien tai paikallisen tavan mukaisen suurperheen 
tai yhteisön, laillisten holhoojien ja huoltajien tai muiden lapsesta oikeudellisesti 
vastuussa olevien henkilöiden vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia tarjota lapselle 
hänen kehittyvien valmiuksiensa mukaisesti asianmukaista ohjausta ja neuvoa tässä 
yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien käyttämiseksi”;

F. ottaa huomioon, että perheelle, joka on yhteiskunnan perustavanlaatuinen ryhmä ja 
kaikkien sen jäsenten ja erityisesti lasten kasvun ja hyvinvoinnin kannalta luonnollinen 
ympäristö, olisi annettava tarvittava suojelu ja apu, jotta se voi kantaa täysimääräisesti 
vastuunsa yhteisössä; ottaa huomioon, että persoonallisuutensa täysimääräisen ja 
sopusointuisen kehittymisen vuoksi lapsen pitäisi kasvaa perheympäristössä 
onnellisuuden, rakkauden ja ymmärryksen ilmapiirissä;

G. ottaa huomioon, että lasten oikeuksien edistäminen mainitaan nimenomaisesti EU:n 
politiikan yhtenä tavoitteena ja se on turvattu EU:n perusoikeuskirjassa, jossa 
edellytetään, että lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon kaikissa EU:n toimissa;
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H. ottaa huomioon, että lasten oikeuksia loukataan edelleen monissa osissa maailmaa;

I. ottaa huomioon, että globaalit suuntaukset, kuten uudet teknologiat ja digitalisaatio, 
aiheuttavat lapsille uusia uhkia mutta myös uusia mahdollisuuksia oppia ja olla 
yhteydessä muihin;

J. ottaa huomioon, että EU:ssa on melkein 25 miljoonaa alle 18-vuotiasta lasta, joita uhkaa 
köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen; toteaa, että köyhyys riistää lapsilta 
koulutusmahdollisuuksia, lastenhoito, -terveydenhuolto- ja perhetukipalveluja, riittävän 
ravinnon ja kunnolliset asuinolot ja jopa suojelun väkivallalta ja että sillä voi olla hyvin 
pitkäkestoisia vaikutuksia;

K. ottaa huomioon, että lähes joka neljäs EU:ssa kirjattu ihmiskaupan uhri on lapsi, joka on 
ihmiskaupan kohteena EU:ssa; ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 79 artiklassa 
todetaan, että EU kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan, jonka tarkoituksena on 
torjua ihmiskauppaa, erityisesti nais- ja lapsikauppaa;

L. ottaa huomioon, että maahanmuuttajalasten salakuljetus voi johtaa ihmiskauppaan, 
koska hyväksikäyttöä ja väärinkäyttöä saattaa ilmetä kauttakulun aikana tai 
määränpäässä, vaikka alussa olisi vallinnut yhteisymmärrys; ottaa huomioon, että 
kohteena ovat ensisijaisesti tytöt, jotka joutuvat seksuaalista hyväksikäyttöä varten 
käytävän ihmiskaupan uhreiksi; ottaa huomioon, että ”avustamispaketti” (neuvoston 
direktiivi 2002/90/EY ja neuvoston puitedirektiivi 2002/946/JHA) on tärkeä väline 
ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi;

M. ottaa huomioon, että maahanmuuttajalasten, erityisesti ilman huoltajaa olevien 
alaikäisten, oikea-aikainen rekisteröinti on välttämätön edellytys, jotta voidaan 
varmistaa heidän suojelunsa ja estää heidän katoamisensa;

N. toteaa, että verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja riisto on lasten 
perusoikeuksien vakava loukkaus ja jatkuvasti kehittyvä ilmiö, josta aiheutuu 
lapsiuhreille valtavia traumoja ja pitkäaikaisia haitallisia seurauksia; toteaa, että 
viimeisimpien lukujen mukaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien kuvien 
määrä verkossa on kasvanut jyrkästi ja ennennäkemättömän nopeasti ja että internetissä 
on tehty ilmoituksia yli 45 miljoonasta kuvasta ja videosta, jotka esittävät lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä;

O. ottaa huomioon, ettei perinnettä, kulttuuria, uskontoa, vakaumusta, politiikkaa tai muuta 
doktriinia saa koskaan käyttää oikeutuksena lapsiin kohdistuvalle väkivallalle; ottaa 
huomioon, että vanhentuneista kulttuurisista ja uskonnollisista käytännöistä johtuvien 
käytäntöjen uhreiksi joutuneet lapset saattavat aikuisina kehittää yhtenä seurauksena 
vihamielisen asenteen yhteiskuntaa kohtaan;

P. ottaa huomioon, että naisten sukuelinten silpomisella tarkoitetaan kaikkia ei-
lääketieteellisistä syistä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten 
sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollakin 
muulla tavalla; ottaa huomioon, että naisten sukuelinten silpominen on kansainvälisesti 
tunnustettu tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien loukkaukseksi ja että se kohdistuu 
enimmäkseen nuoriin tyttöihin varhaislapsuuden ja 15 ensimmäisen elinvuoden välisenä 
aikana;
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Q. katsoo, että olisi vastustettava sellaisten aloitteiden edistämistä, joilla pyritään 
levittämään ”sukupuoliteorian” opetusta kouluissa;

R. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 165 artiklassa todetaan, että ”unioni 
myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä 
jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen 
sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä niiden sivistyksellistä ja kielellistä 
monimuotoisuutta”;

Yleistä

1. katsoo, että lasten oikeuksien olisi oltava EU:n politiikan ytimessä ja että YK:n lapsen 
oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden varmistaa, 
että lasten oikeudet pannaan täytäntöön politiikassa ja käytännössä, ja toteuttaa 
lisätoimia sen varmistamiseksi, että kaikkien ja erityisesti haavoittuvimmassa asemassa 
olevien lasten oikeuksia kunnioitetaan;

2. muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on luontainen oikeus elämään ja että ihmiselämää 
on aina suojeltava hedelmöityksestä alkaen; korostaa, että naisille on annettava kaikki 
tarvittava tuki, jotta heitä estetään harkitsemasta aborttia vaihtoehtona;

3. kannustaa jäsenvaltioita jakamaan parhaita käytäntöjä, jotta voidaan parantaa lapsen 
etua koskevan periaatteen asianmukaista soveltamista kaikkialla EU:ssa;

4. suhtautuu myönteisesti uuden komission sitoumukseen esittää uusi kattava lasten 
oikeuksia koskeva strategia; muistuttaa EU:n sitoumuksesta suojella lasten oikeuksia, 
kuten on määrätty SEUT-sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 24 artiklassa perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa;

5. muistuttaa, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat erittäin tärkeitä lapsen 
oikeuksien turvaamiseksi;

6. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla varmistetaan lapsille 
terveellinen ympäristö ja torjutaan ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia Pariisin 
sopimuksen mukaisesti;

7. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan kadonneista lapsista ilmoittamista koskevan 
hyvin toimivan palvelun jatkuvuuden ja laadun, kuten vuonna 2018 hyväksytyssä 
eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä edellytetään;

8. panee erittäin huolestuneena merkille, että muiden kuin saksalaisten vanhempien 
vetoomuksissa raportoituja Saksan perheoikeusjärjestelmän ongelmia, kuten Saksan 
lastensuojeluviraston roolia, ei ole edelleenkään ratkaistu; korostaa, että 
vetoomusvaliokunta saa jatkuvasti muilta kuin saksalaisilta vanhemmilta vetoomuksia, 
joissa raportoidaan vakavasta syrjinnästä, joka johtuu Saksan viranomaisten lapsia 
koskevissa rajatylittävissä perhekiistoissa käyttämistä menettelyistä ja käytännöistä;

9. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että niiden on tarjottava lapsille kaikki tarpeellinen ja 
perusteltu sijaishoito lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 8 ja 20 artiklan 
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sanamuodon mukaisesti ja erityisesti mahdollistettava lapsen hoidon jatkuvuus siten, 
että otetaan huomioon lapsen etninen, uskonnollinen, kielellinen ja kulttuurinen 
identiteetti;

Sisäiset politiikat

Kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan poistaminen

10. tuomitsee kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan fyysisen ja psyykkisen väkivallan, mukaan 
lukien seksuaalisen väkivallan, verkossa tapahtuvan väkivallan, pakkoavioliitot, 
lapsityövoiman käytön, prostituution, ihmiskaupan ja elinkaupan, maahanmuuttajalasten 
salakuljetuksen, kidutuksen, kunniamurhat, naisten sukuelinten silpomisen, värväyksen, 
asepalveluksen, laiminlyönnin ja aliravitsemuksen sekä lasten käytön sotilaina ja 
ihmiskilpinä;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan toimivaltuuksiensa rajoissa sen 
takaamiseksi, että kulttuurinen ja uskonnollinen perintö ei vaikuttaisi lasten fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan 
seksuaalisen väkivallan ja lasten hyväksikäytön lopettamiseksi sekä verkossa että sen 
ulkopuolella; korostaa, että yhteistyö toimialan kanssa on olennaisen tärkeää, ja 
kehottaa tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksiä ja verkkoalustoja kantamaan oman 
vastuunsa verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston torjunnassa; 
kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan kansallisia valistuskampanjoita, joiden avulla 
lapsille tiedotetaan lapsiystävällisellä tavalla internetiin liittyvistä riskeistä ja uhista, 
vanhemmille suunnattujen kampanjoiden lisäksi;

13. panee tyytyväisenä merkille lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta 8. lokakuuta 
2019 annetut neuvoston päätelmät ja kehottaa neuvoston nykyistä ja tulevaa 
puheenjohtajavaltiota tehostamaan toimia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
toteuttavat konkreettisia toimia uhrien auttamiseksi paremmin, ja toteuttavat tehokkaita 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä tutkinta- ja syytetoimia sen varmistamiseksi, että 
rikoksentekijät saatetaan oikeuden eteen;

14. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön direktiivin 2011/93/EU 
sekä 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta9; kehottaa jäsenvaltioita, 
jotka ovat lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä 
vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Lanzaroten sopimus) 
sopimuspuolia, panemaan täytäntöön Lanzaroten komitean (Lanzaroten sopimuksen 
sopijapuolten komitea) suositukset;

15. toteaa, että lainvalvontaviranomaiset ovat saaneet ennennäkemättömän määrän 
ilmoituksia lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön verkossa liittyvästä materiaalista ja 
että niillä on valtavia haasteita työmäärän hallinnassa, mikä pakottaa ne keskittämään 
ponnistelunsa kaikkein nuorimpien ja haavoittuvimpien uhrien kuviin; korostaa, että 

9 EUVL C 369, 11.10.2018, s. 96.
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erityisesti alan/yksityisen sektorin on lisättävä investointeja tutkimukseen ja 
kehitykseen sekä uusiin teknologioihin, joilla pyritään havaitsemaan lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön verkossa liittyvää materiaalia ja tehostettava aineiston 
poistamismenettelyjä;

16. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen välillä, mukaan lukien vihjelinjaverkostot, jotka torjuvat lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista riistoa; kehottaa komissiota saattamaan ajan 
tasalle vuonna 2012 laaditun strategian internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta;

Lapsiin investoiminen

17. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita investoimaan lapsille tarkoitettuihin julkisiin 
palveluihin, mukaan lukien lastenhoitopalvelut, koulutus ja terveydenhuolto;

18. suosittelee, että jäsenvaltiot antavat lainsäädäntöä, jolla suojellaan tai parannetaan 
äitiyteen ja isyyteen liittyviä oikeuksia, jotta lapselle voidaan erityisesti ensimmäisten 
elinkuukausien aikana luoda terveellinen ja vakaa ympäristö; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita varmistamaan työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin10 täysimääräisen täytäntöönpanon, koska paremman ja 
oikeudenmukaisemman työ- ja yksityiselämän tasapainon saavuttaminen vaikuttaa 
myönteisesti lasten hyvinvointiin;

19. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita kehittämään köyhyyden vähentämiseen tähtääviä 
strategisia kehyksiä, joissa olisi otettava huomioon köyhyyden monet muutkin kuin 
rahalliset näkökohdat, kuten terveyspalvelujen, asunnon ja koulutuksen yhtäläinen 
saatavuus;

20. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita mukauttamaan eurooppalaisen ohjausjakson vuotuiset 
uudistusohjelmat komission vuonna 2013 antamaan suositukseen lapsiin investoimisesta 
ja kehittämään tehokkaita indikaattoreita Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
sosiaalista tulostaulua varten eriteltyinä iän mukaan, jotta lasten tilannetta EU:ssa 
voidaan seurata tehokkaasti ja puolueettomasti;

21. kehottaa uutta komissiota ja uusia kansainvälisistä kumppanuuksista ja 
kriisinhallinnasta vastaavia komission jäseniä esittämään strategian ja päivittämään 
komission poliittista kehystä, jotta voidaan ohjata jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä 
varmistaa lasten kasvu osallistavissa ja vauraissa yhteiskunnissa, joissa kukaan ei jää 
jälkeen, ja asettamaan tavoitteita lasten köyhyyden puolittamiseksi EU:n vuoden 2030 
strategiassa;

22. kannustaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita investoimaan lapsiin ja nuoriin, jotta varmistetaan, 
että he saavat työmarkkinoilla tarvittavat taidot ja tiedot ja voivat hyödyntää 
oikeuksiaan menestyä ja hyödyntää koko potentiaaliaan yhteiskunnan muutosvoimana;

23. kannustaa jäsenvaltioita investoimaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, joilla 
torjutaan kasvavaa lasten mielenterveyshäiriöiden ilmiötä niiden kansallisissa 

10 EUVL L 188, 12.7.2019, s. 79.



PE643.346v01-00 8/10 RE\1193042FI.docx

FI

järjestelmissä, ja varmistamaan, että kouluilla on riittävästi rahoitusta neuvonnan 
tarjoamiseksi ja että opettajilla on riittävä koulutus;

Koulutus

24. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan yhtäläisten mahdollisuuksien perusteella lasten 
oikeuden koulutukseen;

25. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat täysin vastuussa koulutusjärjestelmiensä 
organisoinnista, opetuksen sisällöstä sekä niiden kulttuurisesta ja kielellisestä 
monimuotoisuudesta;

26. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla torjutaan ja ehkäistään 
koulunkäynnin keskeyttämistä ja varmistetaan sukupuolten tasapuolinen pääsy 
laadukkaaseen koulutukseen varhaislapsuudesta aina teini-ikään asti;

27. korostaa, että innovoinnin olisi oltava koulutuksen johtava periaate digitaalisella 
aikakaudella;

Lasten oikeussuoja

28. kehottaa jäsenvaltioita panemaan kattavasti täytäntöön direktiivin (EU) 2016/800; 
korostaa, että lapsen etu olisi aina otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa päätöksissä, 
jotka koskevat oikeusjärjestelmän kanssa tekemisissä olevia lapsia, samoin kuin lapsen 
oikeus tulla kuulluksi ottaen asianmukaisesti huomioon heidän ikänsä ja kypsyytensä;

29. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että vankilassa olevia lapsia kohdellaan tavalla, 
jossa otetaan huomioon heidän etunsa sovellettavan lainsäädännön ja sovellettavien 
menettelyjen mukaisesti;

Lasten asema muuttoliikkeessä

30. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan ihmiskaupan ja 
maahanmuuttajien ja erityisesti ilman huoltajaa olevien lasten salakuljetuksen 
torjumiseksi, koska he ovat alttiimpia hyväksikäytölle ja lapsikaupalle;

31. kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaasti täytäntöön ”avustamispaketin”, jotta 
voidaan torjua ihmissalakuljettajien liiketoimintamallia ja siten suojella 
maahanmuuttajalapsia hyväksikäytöltä;

32. korostaa, että on tärkeää rekisteröidä pakolaislasten biometriset tiedot, ja suhtautuu 
myönteisesti komission vuonna 2016 tekemään ehdotukseen uudelleenlaaditusta 
Eurodac-asetuksesta11, ja korostaa, että on tärkeää rekisteröidä pakolaislapset 
kuusivuotiaista lähtien, jotta voidaan auttaa tunnistamaan ja jäljittää kadonneet lapset ja 
samalla estää heitä päätymästä ihmiskauppaverkostojen käsiin;

33. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön EU:n ihmiskaupan 

11 EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1.
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vastaisen direktiivin12 keskittyen erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sen 
18 artiklan mukaisesti;

34. korostaa, että jäsenvaltioiden on tehostettava toimia, joilla varmistetaan 
vastuuvelvollisuus uhreja kohtaan ja lopetetaan tämä rikollisuuden laji sekä torjutaan 
ihmiskauppiaiden, ihmissalakuljettajien, hyväksikäyttäjien, voitontavoittelijoiden, 
käyttäjien ja väärinkäyttäjien edelleen vallitsevaa rankaisemattomuutta, muun muassa 
kriminalisoimalla kaikenlaisiin tarkoituksiin harjoitetun ihmiskaupan uhrien tarjoamien 
palvelujen käyttö;

Haavoittuvassa asemassa olevat lapset

35. pitää valitettavana kaikkia tyttöihin kohdistuvan väkivallan muotoja ja kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä lapsiavioliittojen ja naisten 
sukuelinten silpomisen sekä muiden haitallisten käytäntöjen lopettamiseksi; kehottaa 
EU:ta ja jäsenvaltioita lisäämään koulutusta ja tietoisuutta naisten sukuelinten 
silpomisen käytännöistä terveydenhuollon ja lääketieteen ammattilaisten keskuudessa 
sekä edistämään tiedotuskampanjoita eri yhteisöissä;

36. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan rajat ylittävää yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 
lainvalvonta- ja lastensuojeluviranomaisten välillä kadonneiden lasten tunnistamiseksi 
ja suojelemiseksi;

37. korostaa, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisiin lapsiin, jotka ovat 
erityisen haavoittuva väestönosa; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen heihin kohdistuvan 
väkivallan, myös pahoinpitelystä tai epäasianmukaisesta hoidosta aiheutuneen 
väkivallan; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita panemaan täytäntöön YK:n lapsen 
oikeuksien yleissopimukseen, yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja 
lasten vaihtoehtoista hoitoa koskeviin YK:n suuntaviivoihin kirjatut normit;

Ulkoiset politiikat

38. kehottaa varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa kiinnittämään erityistä huomiota lasten 
oikeuksiin kaikissa EU:n ulkoisissa toimissa, jotta varmistetaan lasten oikeuksien 
tehokas valtavirtaistaminen, myös ihmisoikeusvuoropuheluissa, EU:n yhteisessä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, myös kriisinhallintaoperaatioissa, sekä Euroopan 
naapuruuspolitiikassa;

39. kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan lasten oikeuksien sisällyttämiseksi 
kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun, jotta voidaan varmistaa riittävä rahoitus 
ja parantaa konflikteista kärsivien lasten suojelun tasoa;

40. toteaa, että uusi monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 kuvastaa kiireellistä tarvetta 
puuttua lasten köyhyyteen sekä EU:n sisällä että kolmansissa maissa sen ulkoisten 
toimien avulla; korostaa julkisen kehitysavun merkitystä keskeisenä välineenä 
köyhyyden poistamisessa ja muistuttaa EU:n ja jäsenvaltioiden julkista kehitysapua 

12 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.
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koskevista sitoumuksista;

41. kehottaa komissiota varmistamaan sen lapsiavioliittojen lopettamisesta antaman 
päätöslauselman täysimääräisen ja nopean täytäntöönpanon; korostaa, että tässä 
päätöslauselmassa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehotetaan soveltamaan yhtenäisiä 
oikeudellisia normeja lapsiavioliittojen käsittelyssä ja tekemään yhteistyötä kolmansien 
maiden lainvalvontaviranomaisten ja oikeusjärjestelmien kanssa sekä tarjoamaan 
koulutusta ja teknistä apua lapsi- ja pakkoavioliitot kieltävän lainsäädännön 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa;

42. kehottaa varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa ja komissiota puuttumaan tehokkaasti ja 
kattavasti aseellisten selkkausten lapsiin kohdistuviin lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin vaikutuksiin hyödyntämällä käytettävissään olevia erilaisia välineitä, kuten 
16. kesäkuuta 2008 laadittuja lapsia aseellisten selkkauksien yhteydessä koskevia EU:n 
ajantasaistettuja suuntaviivoja, 6. joulukuuta 2010 annettujen lapsia aseellisten 
selkkauksien yhteydessä koskevien EU:n suuntaviivojen tarkistettua 
täytäntöönpanostrategiaa ja 23. toukokuuta 2006 annettua tarkistuslistaa aseellisista 
selkkauksista kärsivien lasten suojelun sisällyttämiseksi YTPP-operaatioihin;

43. kehottaa varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa ottamaan järjestelmällisesti esille lapsiin 
kohdistuvat vakavat loukkaukset konfliktin osapuolten kanssa, erityisesti ne, jotka 
mainitaan YK:n pääsihteerin vuosikertomuksessa lapsista aseellisissa selkkauksissa; 
kehottaa varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa hyödyntämään kaikkia käytettävissään 
olevia välineitä sen varmistamiseksi, että EU suojelee lapsia konflikteissa 
varmistamalla, että lapsia aseellisten selkkausten yhteydessä koskevat EU:n 
suuntaviivat pannaan täysimääräisesti täytäntöön, ja varmistamalla, että EU:n YTPP-
operaatioiden koko henkilöstö on asianmukaisesti koulutettu lastensuojeluasioissa;

°

° °

44. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


