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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamise kohta
(2007/2093(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 2;

– võttes arvesse 21.–22. juuni 2007. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu järeldusi 
aluslepingute reformi kohta;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu tulevase artikli 3 sõnastust vastavalt 21.–22. juuni 
2007. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu tehtud muudatustele, milles osutatakse, et „liit 
võitleb … diskrimineerimise vastu ning edendab … lapse õiguste kaitset” ja täpsustatakse 
samuti, et „suhetes maailmaga … ta toetab … inimõiguste, eriti lapse õiguste kaitset”;

– võttes arvesse 21.–22. juuni 2007. aasta Brüsseli Euroopa Ülemkogu otsust muuta 
juriidiliselt siduvaks põhiõiguste harta, mille artikkel 24 käsitleb otseselt lapse õigusi ja 
milles nähakse ette, et „kõikides lapsega seotud toimingutes, mida teevad avalik-
õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid”;

– võttes arvesse liidu otsust ühineda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga, milles on sätestatud karistusmehhanismid selle mittejärgimise korral;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni ja selle 
vabatahtlikke protokolle, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 20. novembril 1989;

– võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007, millega 
asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet1;

– võttes arvesse komisjoni 4. juuli 2006. aasta teatist „Euroopa Liidu lapse õiguste 
strateegia väljatöötamine” (KOM(2006)0367);

– võttes arvesse organisatsiooni "Save the Children" ja "Plan International" komisjoni 
teatise osas läbi viidud konsulteerimise tulemusi2,

– võttes arvesse komisjoni poolt pärast tema teatise „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia 
väljatöötamine” avaldamist loodud foorumit, mis esimest korda kogunes 4. juunil 2007. 
aastal Berliinis;

– võttes arvesse 4. juunil 2007. aastal Berliinis toimunud esimesel foorumil vastu võetud 
poliitilist deklaratsiooni, milles kinnitatakse tahet arvestada süstemaatiliselt laste 
õigustega Euroopa Liidu sise- ja välispoliitikas;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. juuni 2006. aasta resolutsiooni 

  
1 ELT L 53, 22.2.2007, lk 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste kohta kõigile – raamstrateegia1,

– võttes arvesse põhiõiguste ekspertrühma temaatilist aruannet lapse õiguste kohta Euroopa 
Liidus2,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni aruannet lastevastase vägivalla kohta, 
mida esitleti ÜRO Peaassambleele 9. oktoobril 2006. aastal; 

– võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2003. aasta raamotsust 2004/68/JSK laste 
seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 22. mai 2007. aasta teatist „Küberkuritegevuse vastase võitluse 
üldise poliitika kujundamine“ (KOM(2007)0267);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et komisjoni teatise „Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine” 
põhieesmärk on edendada lapse õigusi positiivse kinnitamise kaudu, sealhulgas eelkõige 
õigust perekonnale, hoolitsusele ja mängimisele, õigust tervishoiule, haridusele, 
sotsiaalsele integratsioonile, võrdsetele võimalustele, sportimisele ning puhtale ja 
turvalisele keskkonnale, et luua alused lapsesõbraliku ja laste vajadustele kohandatud 
ühiskonna tekkimiseks, kus lapsed tunnevad end kaitstuna ja kus nad on osalejad;

B. arvestades, et vastavalt põhiõiguste harta artiklile 24 on tähtis tagada lastele osalemisõigus 
ning võtta arvesse nende kogemusi ja seisukohti kõikides neid puudutavates küsimustes;

C. arvestades, et lapse õiguste lisamine kõikidesse lapsi puudutavatesse Euroopa Liidu 
poliitikatesse ning nende kaitsmine on ülioluline (süvalaiendamine),

STRATEEGIA PÕHIVALDKONNAD

1. tervitab komisjoni algatust, mis kinnitab väga selget tahet tunnustada lapse õiguste 
spetsiifilist iseloomu, mis erineb üldisemast põhiõiguste problemaatikast, kuid mille 
terviklik osa lapse õigused muu hulgas on; 

2. võtab teadmiseks, et järjest suurem hulk ELi pädevuses olevaid valdkondi mõjutab 
otseselt või kaudselt lapse õigusi, ning palub komisjonil liita oma 27. aprilli 2005. aasta 
teatisega „Põhiõiguste harta järgimine komisjoni õigusaktide ettepanekutes – korrapärase 
ja nõuetekohase kontrollimise metoodika” (KOM(2005)0172) ette nähtud mõju 
hindamisse juriidilises plaanis laste õigusi käsitlev peatükk;

  
1 ELT C 300 E, 9.12.2006, lk 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 ELT L 13, 20.1.2004, lk 44.
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3. tervitab komisjoni algatatud foorumit, mis ühendab endas liikmesriikide esindajad, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni, valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), lapse 
õigustega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid ja lapsed;

4. palub komisjonil esitada ettepanek eraldi eelarverea loomiseks lapse õiguste jaoks, et 
rahastada üheaegselt nii foorumi tegevust kui ka pilootprojekte, nagu lapseröövidest 
teavitamise Euroopa kiirhoiatussüsteem;

5. väljendab heameelt komisjoni talitlustevahelise lapse õiguste rühma loomise ja lapse 
õiguste alase tegevuse koordinaatori nimetamise üle ning soovib, et ka Euroopa 
Parlamendis loodaks koordineerimisüksus, et ühendada kõik parlamendi algatused ja 
tegevused, mis on seotud lapse õigustega, ning neid tõhustada; soovib, et nende 
struktuuride abil saaks muu hulgas tagada ka teabe ja parimate tavade vahetamise 
võrgustiku töö;

6. ootab huviga komisjoni poolt 2008. aastal aruteludokumendi avaldamist ELi tulevase 
tegevuse kindlaksmääramiseks lapse õiguste valdkonnas, ning palub komisjonil arvestada
organisatsioonide "Save the Children" ja "Plan International" poolt tuhande lapse seas 
2007. aasta algul läbi viidud konsulteerimise tulemusi, millest ilmnes, et laste jaoks on 
prioriteetsed valdkonnad nendevastane vägivald, diskrimineerimine, sotsiaalne tõrjutus ja 
rassism, mille ohvriks paljud on langenud, narkootikumide, alkoholi ja suitsu mõju, 
prostitutsioon ja inimkaubandus ning samuti keskkonnakaitse1;

7. nõuab, et lapse õiguste kaitse liidetaks Euroopa Põhiõiguste Ameti mitmeaastase 
tegevusraamistiku prioriteetidega ning et amet asutaks nii kiiresti kui võimalik 
koostöövõrgustiku käesolevas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste institutsioonide ja 
valitsusväliste organisatsioonidega, et kasutada täielikult ära nende kogemusi ja nende 
käsutuses olevat teavet;

8. palub komisjonil, põhiõiguste ametil ja liikmesriikidel teha koostööd laste olukorda ELis 
käsitlevate statistiliste andmete kogumise parandamiseks ning laiendada vajaduse korral
Eurostati volitusi, et oleks võimalik kaasata võimalikult palju konkreetselt lapsi 
puudutavaid näitajaid;

9. palub kaaluda ELi ühinemist Euroopa Nõukogu lapse õigusi käsitlevate 
konventsioonidega, nagu lapse õiguste kasutamist, lapsendamist, seksuaalset 
ärakasutamist ja kuritarvitamist käsitlevad konventsioonid, ning soovib, et nõukogu 
võtaks vastu põhimõttelise seisukoha, mis lubaks edaspidi ELil osaleda läbirääkimistel 
seoses tulevaste konventsioonidega, mille eesmärk on eelkõige kaitsta lapsi;

10. soovitab kaaluda võimalust ELi ühinemiseks ÜRO lapse kaitset käsitlevate 
konventsioonidega;

11. palub kõikidel liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, asutada lapsepõlve ja noorukiea 
fond, nagu on ette nähtud 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooniga;

  
1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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PRIORITEETSED ASPEKTID

Vägivald

12. kinnitab, et alaealiste vastu suunatud mis tahes vormis vägivald on õigustamatu, ning 
tuletab meelde, et üks ÜRO vägivalda käsitlevas uuringus formuleeritud soovitustest 
seisneb ennetamise esikohale seadmises, mis nõuab eelkõige õigusalase ja politseikoostöö 
tugevdamist liikmesriikide, Europoli ja Eurojusti vahel;

13. nõuab kõigilt institutsioonidelt ja liikmesriikidelt, et nad kohustuksid võitlema 
lastekaubanduse, pedofiilia ja Internetis leviva lapsporno vastu, eelkõige uute õigusaktide 
abil, mis näevad ette kõigi, nii era- kui ka avaliku sektori huvitatud osapoolte osalemise, 
nagu on näidatud ka komisjoni teatises „Küberkuritegevuse vastase võitluse üldise 
poliitika kujundamine”;

14. toetab komisjoni tegevust, kes kooskõlastatult peamiste krediitkaarte väljastavate 
ettevõtetega hindab elektroonilisel teel lapsporno materjale müüvate Internetilehekülgede 
online-maksesüsteemist väljaarvamise tehnilist teostatavust;

15. väljendab heameelt piisava ja tõhusa eeskirjade süsteemi üle, mille eesmärk on eelkõige 
keelata juurdepääsu pakkujatel, avalikul ja eraõiguslikul televisioonil ning ettevõtjatel 
kahjulike (sealhulgas elektroonilise ahistamise nähtusega seonduvate) piltide ja materjali
edastamine ning vägivaldsete videomängude müümine, mis kahjustavad vägivallale 
julgustamise kaudu lapse psüühilist arengut;

16. palub välja töötada noorsoo kuritegevuse ja koolides esineva ahistamise vastase 
ennetuskava, mis hõlmab eelkõige peresid ja koole;

17. soovib, et liikmesriigid näeksid ette juurdepääsusüsteemi loomise laste kuritarvitamises 
süüdimõistmist käsitlevale teabele, et laste seksuaalses ärakasutamises süüdimõistetud 
isikutele, keda tuleb pidada lastega töötamise jaoks kõlbmatuks, oleks võimalik keelata 
juurdepääs teatavatele kutsealadele, et võimalikult tõhusalt ära hoida kuriteo kordumine; 
väljendab sellega seoses heameelt nõukogus saavutatud edusammude üle 
liikmesriikidevahelise teabevahetuse valdkonnas seoses riigisiseste kriminaalkaristustega
ning soovib, et nõukogu viiks kiiremas korras ellu riiklike karistusregistrite vastastikuse 
sidumise Euroopa võrguks;

18. nõuab, et lastega seotud seksiturism loetaks kuriteoks kõigis liikmesriikides ja seda 
reguleeriks piiriülene kriminaalõigus ning Europolile antaks volitus teha koostööd 
liikmesriikide ja teiste riikide politseijõududega, keda seda tüüpi turism puudutab, et viia 
läbi uurimisi kõnealuste kuritegude toimepanijate väljaselgitamiseks;

19. palub alaealiste jaoks ette näha vangistust asendavad karistused, mis on proportsionaalsed 
toimepandud seaduserikkumise raskusega, ning et igal juhul oleksid tagatud ümberõppe 
meetmed nende ühiskondlikku ja kutsealasesse ellu tagasipöördumise jaoks, pidades 
silmas vajadust õpetada alaealistele, et neil on õigused, aga ka kohustused; 

20. nõuab, et tegeldaks alaealiste rahvusvahelise röövimise probleemiga, mis tihtipeale 
tuleneb vanemate vahelistest konfliktidest pärast lahkuminekut või lahutust;
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21. nõuab kiiresti asjakohaste meetmete kehtestamist, et otsida ja leida kadunud lapsi;

Vaesus / Diskrimineerimine

22. tuletab meelde, et Euroopa Liidus elab 19% lastest allpool vaesuse piiri ning sellest 
tulenevalt on vaja ette näha piisavad abimeetmed, eelkõige nende peredele; 

23. rõhutab vajadust teha laste vaesuse vastasest võitlusest üks strateegia peaeesmärke – eriti 
ÜRO aastatuhande eesmärke silmas pidades –, võttes arvesse, et laste vaesus on tihti 
sotsiaalse tõrjutuse ja arvukate diskrimineerimise vormide põhjus;

24. palub komisjonil esitada direktiivi ettepanek, mis hõlmab kõiki EÜ asutamislepingu 
artiklis 13 nimetatud diskrimineerimise vorme ja kõiki nõukogu 29. juuni 2000. aasta 
direktiivis 2000/43/EÜ (millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata 
isikute rassilisest või etnilisest päritolust)1 nimetatud valdkondi;

25. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et loodaks tingimused, mis võimaldavad igale 
lapsele juurdepääsu igat tüüpi ja igal tasemel õpingutele ja koolitusele, võttes vajaduse 
korral positiivseid meetmeid, mille eesmärk on võimaldada ebasoodsas olukorras rühmade 
osalemist kooli-, ülikooli- või kutseõppe tsüklites, mis ilma selliste meetmeteta ei oleks 
neile kättesaadavad2;

26. nõuab, et eelkõige saaksid sihtmeetmetest kasu romi lapsed, eriti selleks, et lõpetada 
diskrimineerimine, sotsiaalne ja haridusalane tõrjutus ning ärakasutamine, mille ohvrid 
nad tihti on; soovib muu hulgas, et edendataks koolipanemise kampaaniaid, meetmeid 
romi kogukonna laste hariduse hajutatusest tuleneva probleemi lahendamiseks ning 
tervishoiualase, sealhulgas vaktsineerimisalase abi programme;

27. palub ette näha piisavad meetmed tänavalaste abistamiseks, kes on tihti sunnitud kerjama 
ja võivad hõlpsasti ärakasutamise ja inimkaubanduse ohvriks langeda;

28. nõuab, et strateegia prioriteetide hulka kuuluks ühtse meetmete kogu vastuvõtmine, mille 
eesmärgiks on kaaluda erivajadusega laste „teistsuguseid võimeid”, et vältida igasugust 
diskrimineerimist ja soodustada nende haridusalast, sotsiaalset ja kutsealast integratsiooni 
kõikidel eluetappidel;

29. soovib kontrollida võimalust võtta vastu lapsendamist käsitlev ühenduse õigusakt, võttes 
arvesse asjaolu, et kõik lapse õiguste kaitse rahvusvahelised konventsioonid tunnustavad 
hüljatud või vaeslaste õigust perekonnale ja kaitsele;

30. kutsub liikmesriike üles tegema kindlaks tõhusad võimalused, et kasutada muid vahendeid 
kui hüljatud või vaeslaste paigutamine lastekodudesse, nagu siseriiklik või vajaduse korral 
rahvusvaheline adopteerimine, ning tagada selleks nende laste vaba liikumine ELis, 
kellele on antud lapsendamist võimaldav staatus vastavalt liikmesriigi eeskirjadele ja 
rahvusvahelistele konventsioonidele;

  
1 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
2 Vt Euroopa Parlamendi resolutsiooni mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste kohta kõigile –
raamstrateegia (2005/2191(INI)) lõiget 11 (P6_TA(2006)0261).
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31. julgustab liikmesriike nägema lastekodudest või hoolekandeasutustest pärit noorukite 
jaoks ette tegevusi, et nad saaksid kasu täiendavatest meetmetest, et abistada neil enda 
jaoks välja töötada kutsealased tulevikuplaanid ning lihtsustada nende ühiskonda
integreerumist;

32. nõuab, et toitumisalase koolituse, alkoholi kuritarvitamise ja narkootikumide levikuga 
seotud küsimustega tegeldaks suurema otsusekindlusega;

Sisserändajatest lapsed

33. nõuab eritähelepanu osutamist sisserändajatest laste olukorrale, kelle vanemad on kas 
varjupaigataotlejad, põgenikud või ebaseaduslikud sisserändajad, et kõnealused lapsed ei 
peaks taluma negatiivseid tagajärgi olukorra tõttu, milles nemad ise süüdi ei ole;

34. soovib, et uute õigusaktide vastuvõtmisel (kaasotsustamismenetluse kaudu), mille 
eesmärk on saavutada ühtne varjupaiga taotlemise süsteem, oleks laste õiguste kaitse 
esiplaanil, ning et laste huvides töötatakse välja erimeetmed, võttes arvesse nende 
haavatavust;

35. juhib tähelepanu saatjata laste, kodakondsuseta ning sünnihetkel registreerimata jäetud 
laste eriolukorrale, kelle suhtes tuleb võtta erimeetmeid, mille puhul tuleb alati arvesse 
võtta lapse huvide esmatähtsust, nagu selle on eelkõige määratlenud ÜRO pagulaste 
ülemkomissar;

0

0            0

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele ning valitsustevahelisele rühmale „Lapsepõlve Euroopa”, lapsepõlve 
riiklike vaatluskeskuste Euroopa võrgustikule (ChildONEurope), Euroopa Nõukogule,
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste komiteele, UNICEFile, 
Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile (ILO) ning Maailma Terviseorganisatsioonile 
(WHO).
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SELETUSKIRI

I SISSEJUHATUS

Kõigepealt soovib raportöör tervitada komisjoni teatise avaldamist, milles antakse teada lapse 
õiguste strateegia väljatöötamisest. See näitab tõelist tahet teha kõnealusest küsimusest üks 
ELi prioriteete ja tunnistada, et lapsed on iseseisvad õigussubjektid, kelle huve tuleb kõikides 
liidu tasandil vastu võetud poliitikates ja meetmetes eriomasel moel arvesse võtta1, ja luua 
instrumente laste õiguste edendamiseks.

Käesoleva raporti eesmärk on nimetatud teatisele vastata, esitades seisukohad mõnede teatise 
ettepanekute kohta ja sõnastades uusi ettepanekuid. Peale esmajärjekorras käsitletavate 
üldisemate strateegiliste aspektide tuuakse raportis välja mõned konkreetsed 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni pädevusse kuuluvad valdkonnad, kus 
lapse õiguste suhtes tuleb võtta sihipäraseid meetmeid.

Lapse õiguste strateegia edendamine ja arendamine peab toimuma lapse õiguste positiivse 
kinnitamise kaudu, sealhulgas õigus perekonnale, haridusele, sotsiaalsele integratsioonile, 
tervishoiule, võrdsetele võimalustele, sportimisele, et luua alused lapsesõbraliku ja laste 
vajadustele kohandatud ühiskonna tekkimiseks, kus lapsed tunnevad end kaitstuna ja kus nad 
on osalejad.

Selles suhtes soovib raportöör rõhutada, et käesolev raport pole mitte mingil juhul koostatud 
selliste probleemide või õiguste loeteluna, mida tuleks prioriteetsel viisil arvesse võtta. 

Tuleb täpsustada, et käesolev raport on esitatud instrumendina, mis peegeldab Euroopa 
Parlamendis pärast teatise avaldamist toimunud arvukaid arutelusid (koosolekud 
variettekandjatega, töörühmaga, mis koondab eri komisjonide raportööre, kellelt arvamust 
taotletakse, kohtumised ekspertidega, kuulamised) ja eriti 17. aprillil 2007. aastal aset leidnud 
ühist kuulamist ning 4. juunil Berliinis toimunud lapse õigusi käsitlenud esimest Euroopa 
foorumit. 

Liidu tulevaste tegevuste peamiste prioriteetide kindlaksmääramine toimub (pärast 
laiaulatuslikku konsulteerimist, mille komisjon kavatseb käivitada) dokumendi alusel, mis 
avaldatakse 2008. aastal. 

  
1 Nagu UNICEFi uurimiskeskuse Innocenti direktor Santos Pais 17. aprilli kuulamise avakõnes rõhutas, vajavad 
lapsed erilist ja süstemaatilist tähelepanu ning nendega arvestamist ei saa poliitikate kujundamisel ja 
eelarveeraldiste tegemisel kõrvale ega tähelepanuta jätta.
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II LAPSE ÕIGUSTE KAITSE STRATEEGIA PEAVALDKONNAD

1. Õiguslik raamistik

Lapse õigused on ELi inimõiguste lahutamatu osa ja liikmesriigid on kohustatud neid järgima 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel, millele on viidatud 
Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2. Lisaks on kõik liikmesriigid ratifitseerinud ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni, mis on laste kaitsmisel peamiseks võrdlusraamistikuks. ÜRO 
konventsiooniga seoses tuleb siiski märkida, et ehkki sellel on spetsiifiline iseloom, ei ole 
konventsiooniga sätestatud ühtegi karistusmehhanismi, mis tagaks konventsiooni järgimise, 
nii nagu on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni puhul.

Euroopa Liidus puudub seni spetsiifiline lapse õigusi käsitlev õiguslik alus.

Tuleb siiski rõhutada, et kui põhiseadusleping vastu võetakse, annaks see Euroopa Liidule 
lapse õiguste osas palju asjakohasema õigusliku raamistiku: artikkel I-3 („Liidu eesmärgid”) 
sisaldab otseseid viiteid lapse õigustele ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 24 (mis 
käsitleb eranditult lapse õigusi) omandaks seetõttu siduva iseloomu. Juhul kui Euroopa 
Ülemkogu annab volitused uue Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumise 
kokkukutsumiseks, peab parlament esitama oma arvamuse vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklile 48. Siis tuleb jälgida, et varasemaid saavutusi lapse õiguste valdkonnas ei seataks 
kahtluse alla, vaid neid hoopis kinnitataks ja konsolideeritaks.

Lisaks ei tule ELi puhul kaaluda mitte üksnes Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooniga liitumist, nagu on kavandatud, vaid ka mitmesuguste muude Euroopa 
Nõukogu konventsioonidega ühinemist, nagu Euroopa Nõukogu esindaja 17. aprilli 
kuulamisel mainis1. Tuleb uurida võimalust, kuidas ühendus ja/või Euroopa Liit saaks liituda 
konventsioonidega, milles käsitletakse näiteks küberkuritegevust2, lapse õiguste kasutamist3, 
lapsendamist4 ja seksuaalset ärakasutamist5. Muu hulgas oleks kasulik kaaluda hilisemas 
etapis võimalusi ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemiseks.

Kuid vaatamata spetsiifilise õigusliku aluse puudumisele on liidu tasandil siiski vastu võetud 
mitmeid lapse õigusi otseselt või kaudselt mõjutavaid õigusakte. Seetõttu on oluline 
kehtestada nimetatud õigusaktide vastuvõtmisel ja ülevõtmisel kontrolli- ja 
järelevalvemehhanism, mis tagaks lapse õiguste nõuetekohase arvessevõtmise ja järgimise. 

  
1 Pr Taylor rõhutas, et Euroopa Liit peaks ühinema oluliste konventsioonidega, tugevdades seega poliitilist ja 
praktilist koostööd kõnealuses kontekstis ja andes suurema hoo konventsioonide ratifitseerimisele liikmesriikide 
poolt. Kõnega saab tutvuda veebilehel http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Konventsiooni artiklis 9 käsitletakse lapspornoga seotud õigusrikkumisi.
3 Kõnealuses konventsioonis, mille eesmärk on kaitsta lapse olulisi huve, nähakse ette menetluslikud meetmed, 
mis võimaldavad lastel oma õigusi kasutada, eelkõige perekonnaga seotud menetluste puhul (hooldusõigus, 
külastusõigus, sugulussuhted, eestkoste) õigusasutuses. 
4 Praegu on käsil selle konventsiooni läbivaatamine, et teha juriidilised ja sotsiaalsed muudatused, mis käsitlevad 
võimaluse korral lapsendatud lapsega konsulteerimist, lapsendaja miinimumvanust, inimeste õigust teada oma 
identiteeti või päritolu. Lapsendamist käsitlev muudetud konventsioon esitatakse ministrite komiteele 2007. 
aastal.
5 Konventsioon on praegu vastuvõtmisel ja nõukogu uurib ühenduse ja/või liidu konventsiooniga ühinemise 
võimalust.
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Sellist tegevust nimetatakse süvalaiendamiseks.

2. Süvalaiendamine

2005. aasta aprillis võttis komisjon vastu teatise, mille eesmärk oli parandada komisjoni 
õigusloomealaste ettepanekute vastavust põhiõiguste harta sätetele1. Komisjon taotleb kolme 
eesmärki: teostada iga õigusakti ettepaneku väljatöötamisel kõigi põhiõiguste järgimise 
kavakindlat ja ranget kontrolli; edendada põhiõiguste alast kultuuri; teha komisjoni 
põhiõiguste järgimise kontrolli tulemused teistele institutsioonidele ja üldsusele nähtavamaks.

Nimetatud teatise kohta koostatud raportis2 esitas Euroopa Parlament soovi, et komisjon 
näeks oma mõjuhinnangus ette põhiõigustele pühendatud eripeatüki. Näib, et seda nõuet tuleb 
uuesti korrata ja täpsustada, et teatavate õigusaktide ettepanekute puhul uuriks komisjon 
eelkõige teatavate sätete võimalikku mõju alaealistele. Enesestmõistetavalt tuleb kõnealuste 
õigusaktide ettepanekute puhul ära kuulata valdkonnale spetsialiseerunud kodanikuühiskonna 
esindajad. See on veelgi olulisem, kui arvestada otsese ja konkreetse kogemuse lisandväärtust, 
mille kodanikuühiskonna esindajad võivad komisjoni talituste käsutusse anda, et aidata 
komisjonil kindlaks teha isegi esmapilgul süütute sätete põhjustatud võimalikud ohud lapse 
õigustele3.

Euroopa Parlament peaks looma eriorgani, mille koosseis tuleb veel kindlaks määrata, või 
lapse õiguste esindaja/kaitsja ametikoha, kes peab ühendust lapse õiguste kaitsele 
spetsialiseerunud kodanikuühiskonna esindajate või muude organisatsioonidega. Nimetatud 
esindaja poole võivad lapsed pöörduda eelkõige siis, kui nad soovivad teha ettepanekuid lapse 
õiguste edendamiseks (vt allpool).

3. Osalemine

Lapse õiguste valdkonnas on osalemine võtmesõnaks, mis esineb ikka ja jälle juhtmotiivina 
kõnealuse valdkonna valitsusväliste organisatsioonide, institutsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide brošüürides ja avaldustes. Raportööri arvates on tegemist demokraatia 
aluspõhimõttega, mille kohaselt on kodanikul õigus osaleda teda puudutavate otsuste 
vastuvõtmisel.

Kuid igapäevaelus kipub osalemispõhimõtte järgimine tagaplaanile jääma, samal ajal kui just 
lapsed on mõnikord ainukesed väärtusliku teabe valdajad, eelkõige teatavate asjade puhul, mis 
leiavad aset koolis, tänaval, noorteklubides või isegi perekonnas, ja lastel ei tule puudu
ideedest, kuidas olukorda parandada.

Käesolev raport soovib rõhutada ja näidata, et kui lapsele antakse võimalus väljendada oma 
vaateid vabalt teda puudutavates küsimustes4, teeb ta seda meeleldi ja saadud tulemused on 

  
1 Komisjoni teatis põhiõiguste harta järgimise kohta komisjoni õigusaktide ettepanekutes. Korrapärase ja 
nõuetekohase kontrollimise metoodika, KOM (2005) 172 lõplik, 27.4.2005.
2 Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsioon põhiõiguste harta järgimise kohta komisjoni 
õigusaktide ettepanekutes: korrapärase ja range kontrolli kohaldamine (2005/2169(INI)).
3 Vt põhiõiguste sõltumatute ekspertide võrgustiku 2005. aasta koondaruannet, lk 17 ja järgnevad.
4 Lapse õiguste konventsiooni artikkel 12.
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suurepärased.

Kõnealust lähenemisviisi kasutati esimest korda laiaulatusliku konsulteerimise raames, mille 
viis komisjoni teatisega seoses läbi Save the Children ja mille tulemused tehti teatavaks 17. 
aprilli 2007. aasta ühisel kuulamisel. 
Raportöör soovib, et vastavalt komisjoni teatises esitatule looks komisjon lastele kõige 
lähedasemate struktuuride ja isikute abiga lastega konsulteerimise/laste hõlmamise 
mehhanismi, mis oleks kiire, tõhus ja tulemuslik kõigis lastega otseselt seotud küsimustes.

4. Institutsioonidevahelise koostöö loomine

Selleks, et lapse õiguste kaitse muutuks nähtavamaks ja tõhusamaks, oleks kasulik parandada 
eri institutsioonide poolt kõnealusel eesmärgil juba asutatud organite tööd ja tugevdada 
nendevahelist koostööd. Vajaduse korral tuleks luua ka uusi organeid.

Komisjonis nimetati ametisse lapse õiguste koordinaator, kelle üksuse tegevuseks tuleb siiski 
ette näha ka piisav personal. Muu hulgas võiks olemasoleva põhiõigustega tegeleva volinike 
rühma laiendusena ette näha järgmise komisjoni moodustamise ajal inimõiguste voliniku, 
kelle eriülesandeks oleks ka lapse õiguste kaitse1 ning kes koondaks ja koordineeriks kõiki 
lapse õiguste kaitsmisega seotud õigusloome-, haldus-, meedia- ja muid tegevusi.

Viimaste aastate jooksul on asutatud muid instantse, näiteks 2000. aastal nõukogus lapsi ja 
noori esindav alaline valitsustevaheline rühm „Lapsepõlve Euroopa”2, mis kujutab endast 
lapsepõlvega seotud teabe ja andmete vahetamise foorumit, mis tuleb ELi eesistujaks oleva 
riigi kutsel mitteametlikult kokku igal poolaastal.

Ka Euroopa Parlament on moodustanud lapsepõlvega seotud küsimuste aruteluruumi „Lapse 
õiguste liit”, kus erinevate poliitiliste veendumuste ja geograafilise päritoluga saadikud iga 
kahe kuu tagant kohtuvad, ja komisjonidevahelise töörühma „Perekond”.

Nimetatud algatused on küll kiiduväärt, kuid võivad osutuda ebapiisavaks, eelkõige seetõttu, 
et nad ei ole nähtavad ja algatustevaheline kooskõlastamine jätab soovida. Raportööri arvates 
tuleks seega nimetatud eri instantside tegevusi kooskõlastada, neid tugevdada ja reklaamida 
näiteks ühise veebilehe kaudu.

Euroopa Parlament omakorda võiks, nagu eespool on mainitud, näha ette lapse õigustega 
seotud tegevuste kooskõlastamise organi, luues näiteks lapse õiguste kaitsja või ombudsmani 
ametikoha, kellel on oma töö jaoks haldusüksus.

Tuleb meeles pidada ka suhete tihendamist erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
näiteks Euroopa Nõukoguga, kes on lapse õiguste valdkonnas võtnud mitmeid meetmeid 
alates vägivallavastaste kampaaniate käivitamisest3 kuni mitmesuguste soovituste, 

  
1 Euroopa Parlament on juba varem nõudnud lapse õiguste kaitsmisega tegeleva kõrge esindaja määramist. Vt 
Euroopa Parlamendi 3. juuli 2003. aasta resolutsiooni lastega kauplemise ja lapssõdurite kohta (B-5-0320/2003). 
2 http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
3Alates 2006. aasta jaanuarist on Euroopa Nõukogul koordineerimisüksus, kelle ülesandeks on lapse õiguste 
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resolutsioonide ja konventsioonide vastuvõtmiseni, mis teeb kõnealusest institutsioonist lapse 
õiguste alase strateegia väljatöötamisel eelistatud partneri. Sama tuleb öelda ka ÜRO asutuste, 
eelkõige UNICEFi kohta, kes on läbi viinud lapse õiguste kaitse mitmekesiste aspektide kohta 
kvaliteetseid uuringuid.

Sellega seoses tuleb ka äsja asutatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil luua võrgustikutöö 
nimetatud organisatsioonidega, Euroopa Nõukogu inimõiguste ülemkomissariga, samuti 
kodanikuühiskonnaga ja eriorganitega, nagu laste ombudsmanide Euroopa võrgustik, et 
optimeerida oma uuringuid lapse õiguste kaitse vallas, kasutada teiste instantside kogemusi, 
teadmisi ja kogutud andmeid ning vältida seega tegevuste kattumist.

5. Statistiliste andmete kogumine

Teatises annab komisjon teada oma kavatsusest teha laiaulatuslik analüüs takistuste kohta, 
mis segavad lastel oma õigusi täiel määral kasutamast. Kõnealune analüüs peaks olema 2008. 
aastal toimuva avaliku kuulamise aluseks ja lõppema Euroopa Liidu tulevase tegevuse 
peamiste prioriteetide kindlaksmääramisega. Selline analüüs ning samuti lastele, eelkõige 
kõige ebasoodsamas olukorras olevatele lastele suunatud strateegiate, poliitika ja 
programmide vastuvõtmine ja hindamine peab toetuma usaldusväärsetele, terviklikele, 
täpsetele ja ajakohastele statistilistele andmetele.

Kuid ilmneb, et Euroopa Liidus eksisteerivad kõnealuses valdkonnas olulised 
vajakajäämised1, nii et tuleks võtta statistiliste andmete kogumise parandamise meetmeid. 
Komisjon võiks ette näha Eurostati volituste laiendamise, et oleks võimalik kaasata 
võimalikult palju just lapsi puudutavaid näitajaid ning teha seda tihedas koostöös 
liikmesriikidega, kes peaksid samuti tugevdama oma statistilisi vahendeid. Lisaks muutub 
kõnealuses kontekstis oluliseks laste kaasamine ja tuleks uurida vahendeid, mille abil koguda 
lastelt süstemaatiliselt teavet nende seisukohtade kohta teatavates küsimustes. Välja võiks 
selgitada ka laste abiliinide kaudu kogutud teabe. Iseenesest mõistetavalt on nendeks 
tegevusteks vaja ette näha piisavad rahalised vahendid. Sellega seoses võib rahuldustundega 
märkida, et komisjon võtab oma teatises kindla kohustuse eraldada käesoleva strateegia 
rakendamiseks vajalikud inim- ja rahalised vahendid2.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil on kõnealuses valdkonnas täita ülioluline roll. Ta peab 
töötama nii nagu tema eelkäija Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuski 
koostöös komisjoni ja liikmesriikidega välja meetodid ja standardid andmete võrreldavuse, 
objektiivsuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks Euroopa tasandil3.

6. Sidusrühmadega koostöö tugevdamine: FOORUM

Sarnaselt Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti määruses sätestatuga, mille artiklis 10 on ette 
nähtud põhiõiguste platvormi rajamine, mille ülesandeks on andmete ja teadmiste vahetamine 
platvormis osalevate erinevate inimõigustega seotud organite vahel, on komisjoni teatises ette 

    
edendamine ja laste vägivalla eest kaitsmine, www.coe.int/children.

1 Vt selles küsimuses Euroneti avaldatud brošüüri „Laste õigused Euroopa Liidus”, lk 36.
2 Eespool osutatud teatis, lk 13.
3 Nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määruse (EÜ) nr 168/2007 (millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Amet) artikli 4 lõike 1 punkt b.
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nähtud foorumi rajamine.

Kõnealune foorum, mis kavatsuste kohaselt hakkab tegutsema Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ameti egiidi all, peaks komisjoni sõnul aitama kaasa Euroopa Liidu tegevuste ja nende 
järelmeetmete väljatöötamisele ning võimaldama heade tavade vahetamist. Foorum peaks 
ühendama liikmesriike, ÜRO asutusi, Euroopa Nõukogu, kodanikuühiskonda ja lapsi endid.

Komisjoni ülesanne on organiseerida foorum, mis võimaldaks sobival viisil paljude 
sidusrühmade osalemist ja kus samas oleks tagatud tõhus korraldus.

Et see nii toimuks, tuleks tõenäoliselt luua väikesearvuline kõrgetasemeliste ekspertide 
konsultatiivrühm, mille üheks ülesandeks oleks aidata kaasa foorumi kohtumise päevakordade 
väljatöötamisele. Ekspertide rühma peaksid kuuluma juristid, kes oleksid suutelised tegema 
konkreetseid ettepanekuid õigusaktide kohta, mis ühenduse tasandil foorumil tehtud 
ettepanekute praktikasse rakendamiseks tuleks vastu võtta. Lisaks tuleks täpsustada foorumi 
ülesandeid ja volitusi. Kui foorum peaks tegema soovitusi, tuleb kodukorras kindlaks määrata 
ka viis, kuidas soovitustega edasi toimitakse, ja määrata soovituste elluviimise eest vastutavad 
organid. Selles suhtes võiks parlamendi asjaomastel komisjonidel olla järelevalves aktiivne 
roll.
Ning iseenesestmõistetavalt tuleb selleks, et foorumi töö võiks toimuda heades tingimustes ja 
oleks tõhus, talle ette näha vahendid ühenduse eelarvest.

7. Arengu jälgimise mehhanismi loomine 

Tuleb tervitada komisjoni otsust avaldada igal aastal raport esitatud strateegia rakendamisel 
tehtud edusammude kohta. Raport peaks olema töövahendiks parlamendile, eelkõige 
inimõigusi käsitlevate iga-aastaste parlamendi sise- ja välisraportite koostamisel ja 
võimaldama parlamendil teostada ühenduse tasandil lapse õiguste järgimise üle süstemaatilist 
ja täpset kontrolli.

Vastavalt UNICEFi ettepanekule1 peaks Euroopa Parlament omalt poolt tagama saavutatud
tulemuste kontrolli, korraldades regulaarselt lapse õiguste edendamise konkreetseid aspekte 
käsitlevaid kuulamisi.

Siinkohal on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil jälle täita ülioluline roll ning tuleb jälgida, et 
lapse õiguste järgimise kontrollil oleks tähtis koht ameti tegevuse alguses vastuvõetavas 
mitmeaastases raamistikus, mille suhtes Euroopa Parlamendiga peatselt konsulteeritakse2.

III PRIORITEETSED VALDKONNAD, MILLELE STRATEEGIA PEAKS 
KESKENDUMA

l. Võitlus igasuguste vägivalla vormide vastu

Mitte mingisugust laste vastu suunatud vägivalda ei saa õigustada. See on 17. aprilli 

  
1 Vt Santos Paisi kõnet 17. aprilli 2007. aasta kuulamisel 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 Nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 5 lõige 1.
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kuulamisel esitatud professor Pinheiro raporti juhtidee ning peegeldub ka käesolevas raportis1. 

Seetõttu ei tule mitte üksnes karistada vägivalla toimepanijaid, vaid töötada välja ka laste 
vastu suunatud vägivalla tõkestamise strateegia.

Euroopa Liit on juba kasutusele võtnud mitmed olulised vahendid, et võidelda vägivalla 
vastu, mille ohvriks langevad lapsed, näiteks programmid DAPHNE ja AGIS2; 
inimkaubanduse vastu võitlemise tegevuskava3; nõukogu 19. juuli 2002. aasta raamotsus 
2002/629/JAI, mis käsitleb inimkaubanduse vastast võitlust4; nõukogu 29. mai 2000. aasta 
otsus, mis käsitleb Internetis leviva lastepornograafia vastast võitlust5; nõukogu 22. detsembri 
2003. aasta raamotsus 2004/68/JAI, mis käsitleb laste seksuaalse ärakasutamise ja 
lastepornograafia vastast võitlust6 ning mitmesugused meetmed lapsi kaasava seksiturismi 
vastu võitlemiseks.

Viimatimainituga seoses teatas volinik Frattini 17. aprilli kuulamisel, et komisjon töötab selle 
nimel, et koostöös reisibüroodega tugevdada meetmeid liikmesriikidest pärit seksituristide 
voo peatamiseks; raportöör tervitab nimetatud tegevust ja soovib lisaks, et kehtestataks 
menetlused, mis võimaldaksid paremini koordineerida eksterritoriaalset vastutuselevõtmist. 
Volinik Frattini andis lisaks teada komisjoni teatisest Internetis aset leidva kuritegevuse 
kohta, mis võeti vastu 22. mail 2007.

Laste seksuaalse ärakasutamisega seoses tuleb meenutada, et Euroopa Nõukogu on vastu 
võtmas lapsi seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest kaitsvat 
konventsiooni, mille suhtes liikmesriigid kooskõlastasid oma seisukoha artikli 36 komitee 
raames. Kõnealuses kontekstis arutati ühenduse ja/või ELi ühinemist konventsiooniga. 
Raportöör saab vaid julgustada ühinemist ja soovib, et selles osas võetaks vastu põhimõtteline 
seisukoht, mis võimaldaks ELil edaspidi osaleda tulevaste karistusõiguse aspekte käsitlevate 
konventsioonide, eelkõige lapsi kaitsvate konventsioonide alastel läbirääkimistel ja need 
ratifitseerida. 

Lisaks on tähtis luua lapsi seksuaalse kuritarvitamise eest kaitsev süsteem, mis näeb ette 
tõhusad ja koordineeritud kontrollimehhanismid, et isikutele, keda süüdimõistmise tõttu tuleb 
pidada ebasobivaks lastega töötama, oleks tõepoolest keelatud juurdepääs teatavatele 
kutsealadele. Raportöör soovitab, et nõukogu tugevdaks õigusalast koostööd liikmesriikide 
vahel laste seksuaalse ärakasutamise ja lastepornograafia juhtumite puhul, parandades 
koostööd teabe vahetamisel ELi tasandil kohtupraktika kohta ning kehtestades minimaalsed 
kohustused teistele liikmesriikidele. Selline käik on möödapääsmatu tagamaks, et ühes 
liikmesriigis seksuaalse kuritarvitamise eest süüdi mõistetud isikule määratud lastega 
tegelemise keelul oleksid õiguslikud tagajärjed teistes liikmesriikides.

  
1 Sergio Paulo Pinhero nimetati ÜRO laste vastu suunatud vägivalla uurimuse juhiks. Uurimusega saab tutvuda 
eri veebisaitidel, sealhulgas http://www.unicef.org.
2 Kõnealuse programmi eesmärk on aidata liikmesriikide ja kandidaatriikide õigusala töötajatel, 
õiguskaitseametnikel ning ohvriabiteenistuste esindajatel luua Euroopa võrgustikud ja vahetada teavet ja häid 
kutsetavasid.
3 ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta, ELT 
C 311, 9.12.2005.
4 EÜT L 203, 1.8.2002.
5 EÜT L 138,  9.6.2000.
6 ELT L 13/44 , 20.1.2004.
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Internetis leviva lastepornograafia puhul kaalub Euroopa Komisjon koostöös mitmete 
pangandusasutuste ja peamiste krediitkaarte väljastavate asutustega võimalust välistada 
online-maksesüsteemide hulgast veebisaidid, mis müüvad lastepornograafiat sisaldavaid 
materjale. See on kiiduväärne algatus, mis väärib kogu meie tähelepanu.
Eelkõige tuleks lubada pangal, kes tühistab Internetis lastepornograafiat sisaldavaid materjale 
müüva kaupmehega sõlmitud lepingu, tavaliselt pärast seda, kui teda on hoiatanud kontrolli 
teostanud krediitkaarte väljastav asutus, edastada lapse olulise huvi kaitsmiseks teave teistele 
krediidiasutustele. Selleks tuleks luua pidevalt ajakohastatav andmebaas lastepornograafiat 
sisaldavaid materjale müüvate kaupmeeste kohta. Niisuguseid kaupmehi puudutav teave 
tuleks muu hulgas edastada viivitamatult asjaomase liikmesriigi politseiteenistustele, 
Europolile ja Interpolile. Internetis leviva lastepornograafia vastase võitluse raames tuleb 
korraldada teabe- ja üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, et kaitsta lapsi ja mõista 
süüdi kuritegude toimepanijad.

Internetis leviva vägivalla puhul tuleb luua jõhkrust sisaldavaid pilte või selliseid videoid 
levitavate veebisaitide tõhus iseregulatsioonisüsteem. Võrguhaldurid peaksid olema 
tähelepanelikud nende veebisaitidel ringlevate materjalide suhtes ning keelustama 
„kübervägivalla”, mis soodustab vägivalda alaealiste vahel ning õpilaste ja õpetajate 
alandamist. Selleks rõhutab raportöör ühenduse programmi „Safer Internet Plus (2005–2008)” 
kasulikkust, mis edendab ohutumat kasutamist Interneti ja uute võrgutehnoloogiate puhul, 
mille kaudu on loodud abitelefonid ja vihjeliinid, et aidata lapsi, kes on puutunud kokku 
ebaseaduslike ja negatiivsete materjalidega.

Oluline on pöörata tähelepanu ka teistele sidevahenditele, eelkõige televisioonile, et jälgida ja 
piirata vägivaldsete või lastele sobimatute piltide ja materjalide näitamist.

Üks teine tõsise vägivalla vorm, millele tuleb tähelepanu pöörata, on suguelundite 
moonutamine. Rändevoogude suurenemise tõttu, millega ei kaasne süstemaatiliselt tegelikku 
integratsiooni, suureneb see nähtus oluliselt, isegi Euroopa Liidus. Sageli teevad 
vastutulelikud arstid niisuguseid operatsioone ebaseaduslikult. Veel sagedamini kannatavad 
lapsed niisuguse tegevuse tõttu siis, kui nad saadetakse moonutamiseks oma päritoluriiki, 
saamata teavet või spetsialiseeritud arstiabi. Tekkinud kahjustused on püsivad ja toovad kaasa 
raskeid tagajärgi ohvri füüsilisele ja psühholoogilisele tervisele.

Kõnealuses valdkonnas tuleb näha ette koostöö päritoluriikidega.

Inimkaubanduse vastu võitlemise valdkonnas1, soovib raportöör rõhutada lisandväärtust, mida 
võib anda koostöö Europoli ja Eurojustiga, raportöör on seisukohal, et tuleb kasutusele võtta 
kõik vahendid, mis tugevdaksid nende tegevust laste kaitsmisel inimkaubanduse ning ka 
igasuguste muude, mitte üksnes seksuaalse vägivalla ja ekspluateerimise vormide eest. Lapse 
ekspluateerimine võib võtta kõige mitmekesisemaid viise, näiteks kasutatakse lapsi 
kerjamiseks, mis kahjustab ilmselgelt laste inimväärikust, põhjustab tõsiseid psühholoogilisi 
traumasid ja peaks seetõttu kõigis liikmesriikides keelatud olema. Raportöör soovib seega, et 
liikmesriigid varustaksid Europoli ja Eurojusti igasuguse kasuliku teabega, mis võib nende 
tõhusust parandada, ning et Europol tugevdaks oma koostööd Interpoliga ja ka Frontexiga.

  
1 Valdkonnaga seoses teatas volinik Frattini, et 17. oktoober peaks saama seoses kõnealuse nähtusega sümboolse 
tähtsusega päevaks.
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17. aprilli kuulamise raames rõhutas volinik Frattini oma tahet võidelda tihedas koostöös 
asjaomase sektoriga vägivaldsete videomängude vastu, sellist lähenemist saab raportöör 
üksnes igati julgustada.

2. Võitlus vaesuse ja diskrimineerimise vastu ning õigus haridusele

Praeguse strateegia eesmärgiks on toetada ja viia ellu aastatuhande arengueesmärke, mis 
määratlevad üldised prioriteedid kogu maailma rahvastiku, kuid esmajoones laste jaoks. 
Kõnealusteks eesmärkideks on nimelt võitlus äärmise vaesuse vastu, üldine algharidus, emade 
tervise parandamine, laste suremuse vähendamine ning HIV/AIDSi ennetamise ning
vaktsineerimise kampaaniad.

Lisaks tuleb lapsi kaitsta kõige raskemate ärakasutamise vormide vastu, eelkõige laste 
töötamine, laste kaasamine konfliktidesse (lapssõdurid) ja orjatöö kodumajapidamistes.

Väga sageli on vaesus sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise põhjustajaks.

Oma teatises annab komisjon teada oma kavast ühendada alates 2007. aastast Euroopa Liidu 
tasandil tegevused laste vaesuse vastu võitlemiseks. 

On oluline, et EL käsitleks kõnealuseid probleeme kooskõlas lapse õiguste konventsiooniga, 
mille artiklis 27 ja 28 sätestatakse, et igal lapsel on õigus füüsilist, vaimset, hingelist, 
moraalset ja sotsiaalset arengut võimaldavale piisavale elatustasemele ja haridusele. Õigust 
haridusele mainitakse ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 14. 

EL peab seetõttu jälgima, et haridusele juurdepääsu osas ei sallitaks mitte mingisugust 
diskrimineerimist. Kuid käesoleval ajal kehtestab üksnes nõukogu 29. juuni 2000. aasta 
direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute 
rassilisest või etnilisest päritolust, liikmesriikidele kohustuse keelustada hariduse valdkonnas 
igasugune otsene või kaudne diskrimineerimine. Konkreetselt tähendab see, et praeguste 
ühenduse õigusaktide järgi on hariduse vallas diskrimineerimise suhtes kaitstud etnilised 
vähemused, erinevalt usulistest või keelelistest vähemustest. Raportöör leiab seetõttu, et 
haridusele juurdepääsu osas diskrimineerimise eest kaitsmise kohaldamise laiendamiseks1

tuleb võtta vastu uusi sätteid. 2007. aasta on kõikidele võrdsete võimaluste Euroopa aasta. 
Raportöör soovib, et komisjon kohustuks nüüdsest välja töötama direktiivi, mille 
kohaldamisala hõlmaks kõiki valdkondi, mida käsitletakse direktiivis, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (artikkel 3), 
ning et seda laiendataks kõigile EÜ asutamislepingu artiklis 13 esitatud diskrimineerimise 
ajenditele, milleks on sugu, etniline päritolu, religioon, veendumused, seksuaalne sättumus ja 
puue.

Puudega lapsed peaksid moodustama ühe prioriteetse valdkonna tulevastes lapse õiguste 
kaitsmise alastes Euroopa Liidu meetmetes. Selleks tuleb rõhutada, et puudega lapsi tuleb 
näha kui „teistsuguste võimetega” lapsi ning et seetõttu on hädavajalik aidata kaasa nende 
arengule ja neid austada.

  
1 Vt põhiõiguste ekspertide võrgustiku 25. mai 2006. aasta temaatilist raportit nr 4, lk 45.
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Lisaks leiab raportöör, et teatavatel juhtudel, ja eelkõige romi kogukonna laste puhul, tuleks 
kavandada diskrimineerimise vastu võitlemise positiivseid meetmeid. See näib olevat 
ainukeseks viisiks, millega võidelda segregatsiooni vastu, mis neile lastele mõnikord osaks 
saab1.

Eriti tuleks edendada koolipanemise kampaaniaid, mis on kasulikud madala kirjaoskuse 
taseme vastu võitlemiseks, ning võtta konkreetseid meetmeid romi kogukonna laste hariduse 
hajutatusest tuleneva probleemi lahendamiseks.

Paralleelselt oleks vaja, et meditsiinistruktuurid edendaksid vaktsineerimis- ja tervishoiualase 
abi programme, mis on mõeldud romi kogukonna vastsündinutele ja lastele, kes moodustavad 
kõrge haiguste ohuga kategooria.

Lisaks tuleks teha sihipäraseid jõupingutusi tänavalaste heaks, kellega seotud andmed on 
kõige puudulikumad, samal ajal kui nende ohustatus nõuab kõige tõhusamate meetmete 
võtmist.

3. Sisserändajatest laste õigused

Komisjon rõhutab oma teatises, et „teine väljakutse on ELi ja liikmesriikide õigusaktides ja 
poliitikas täielikult tagada laste sisserännu-, varjupaiga taotlemise ja põgenikuõigused”2. 
Raportöör soovib julgustada selle ülesande lahendamist. 

Varjupaiga taotlemise valdkonnas esitab komisjon tulevaste kuude jooksul Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule uute õigusaktide ettepanekud, mille eesmärk on saavutada ühtne 
varjupaiga taotlemise süsteem. Raportöör juhib juba praegu tähelepanu asjaolule, et kõigis 
kõnealuses kontekstis vastu võetavates meetmetes tuleb võtta rohkem arvesse laste 
eriolukorda. Ehkki kehtivad õigusaktid sisaldavad juba laste kaitsmise sätteid, pole need alati 
piisavad ja sätete kohaldamisega seotud probleemid püsivad 3. Tuleks jälgida näiteks seda, et 
taotluste läbivaatamise eest vastutavad ametnikud oleksid saanud vastava eriväljaõppe ning 
seda, et lapsed kuulatakse üle nende eale vastavatel tingimustel, mis tuleb määratleda nii 
täpselt kui võimalik, ning tuleks näha ette alternatiivsed võimalused kinnipidamiskeskusele, 
mis süvendab veelgi lapsele osaks saanud traumat. „Lapse olulise huvi” mõiste tuleks samuti 
täpselt määratleda, tehes seda tihedas koostöös ÜRO pagulaste ülemkomissariga, kes on 
arendanud välja olulise huvi kindlakstegemise ametliku protseduuri BID (Best Interests 
Determination)4.

Kõnealusel mõistel on eriline tähtsus ilma saatjata alaealiste puhul, kelle haavatavust pole 
vaja tõendada5. Tuleb jälgida, et neid teavitataks nõuetekohaselt nende õigustest ja oma 

  
1 Kõnealuse valdkonna heade tavade kohta vt eespool osutatud raportit, lk 46.
2 KOM(2006)0367, lk 7.
3 Vt selles küsimuses ÜRO pagulaste ülemkomissari esindaja kõnet 17. aprilli kuulamisel 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
4 Ametlik olulise huvi kindlakstegemine (BID) on ametlik protseduur, mis koosneb teatavatest laste jaoks 
kehtestatud julgeolekumenetlustest ja dokumenteerimisnõuetest ning kuulub ÜRO pagulaste ülemkomissari 
pädevusse. Otsustajalt nõutakse, et ta vaagiks ja tasakaalustaks iga üksikjuhtumi asjaomaseid tegureid ja võtaks 
vajalikul määral arvesse lapse õiguste konventsioonis ja muudes inimõigustealastes instrumentides sätestatud 
õigusi ja kohustusi; eelneva alusel võetakse vastu kõige paremal viisil lapse õigusi kaitsev tervikotsus. 
5 ÜRO pagulaste ülemkomissari hinnangute kohaselt moodustavad Euroopa Liidu territooriumile saabuvatest 
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õiguste kaitsmise võimalustest ning et neile määrataks võimalikult kiiresti seaduslik esindaja.

Lisaks ei registreerita sündimisel paljusid lapsi. Lastel, keda ei ole registreeritud, puuduvad 
õigused identiteedile, nimele, kodakondsusele, haridusele ja tervishoiuteenustele. Laste 
registreerimata jätmine nõuab konkreetset sekkumist, kuna registreerimata alaealisel ei ole 
õiguslikku seisundit, mis takistab tema õiguste kuritarvitamise korral kontrollimist, 
tõkestamist ja sekkumist. Tegelikult on registreerimata lapsed inimkaubanduse ja seksuaalse 
ärakasutamise ohvrid, orjastatud või sunnitud töötama.

IV LÕPPJÄRELDUSED

Eespool esitatud valdkonnad, kus tuleb lapse huve eelkõige arvesse võtta, moodustavad ainult 
osa küsimustest, millega peaks arvestama, et jõuda tegeliku „süvalaiendamiseni”. Muu 
problemaatika, näiteks toitumisalane koolitus, alkoholi kuritarvitamine ja uimastite levitamine 
on Save the Childreni teostatud küsitluse kohaselt ühed suuremad probleemid, mille 
käsitlemist lapsed ise ootavad ja mille suhtes tuleks samuti võtta konkreetseid meetmeid. 

Paljudest teistest laste õigustest ei peeta kinni ja neil puuduvad sobivad tagatised. On palju 
kiireloomulisi lastega seotud probleeme. Nimetagem näiteks laste rahvusvahelise 
inimkaubanduse juhtumite erakordset kasvu, keerulist bürokraatiat, mis takistab 
rahvusvahelisi adopteerimisi, sunnitud abielude draamasid, teadmata kadunud laste 
märkimisväärset arvu.

Nagu raportöör sissejuhatuses osutas, arutatakse komisjoni esitatud strateegia prioriteetseid 
valdkondi põhjalikumalt edaspidisel etapil ja mitmesugustel foorumitel, millest üks tuli 
esimest korda kokku Berliinis.

Siiski on oluline hinnata Euroopa tulevases strateegias sisalduvaid üksikasju, et toetada 
perekonda ja sündivust ning tagada lapse õigused.

    
varjupaigataotlejatest 4–5% ilma saatjata alaealised, mis 2006. aastal tähendas 8000–10 000 last.


