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B9-0178/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon laste õiguste kohta seoses ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni 30. aastapäevaga
(2019/2876(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO 20. novembri 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (Euroopa inimõiguste 
konventsioon),

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „põhiõiguste harta“) artikleid 
2 ja 24,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta 
direktiivi 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise 
ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi 
(EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate 
laste menetluslikke tagatisi2,

– võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2002. aasta direktiivi 2002/90/EÜ, millega 
määratletakse kaasaaitamine ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja elamisele,3 
ning nõukogu 28. novembri 2002. aasta raamotsust 2002/946/JSK, millega tugevdatakse 
karistusõiguslikku raamistikku, et tõkestada ebaseaduslikule piiriületamisele, 
läbisõidule ja elamisele kaasaaitamist4,

– võttes arvesse oma 29. novembri 2018. aasta resolutsiooni Saksa noorsooameti 
(Jugendamt) rolli kohta piiriülestes perevaidlustes5;

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni lapsega sõlmitud abielude 
kaotamise kohta6, 4. juuli 2018. aasta resolutsiooni varajaste ja sundabielude vastase 
ELi välisstrateegia väljatöötamise kohta7 ning 7. veebruari 2018. aasta resolutsiooni 
täisleppimatuse kohta naiste suguelundite moonutamise suhtes8,

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO Lastefondi (UNICEF) ja 

1 ELT L 335, 17.12.2011, lk 1.
2 ELT L 132, 21.5.2016, lk 1.
3 EÜT L 328, 5.12.2002, lk 17.
4 EÜT L 328, 5.12.2002, lk 1.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0476.
6 ELT C 346, 27.9.2018, lk 66.
7 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0292.
8 ELT C 463, 21.12.2018, lk 26.
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ÜRO Rahvastikufondi 1997. aasta ühisavaldust naiste suguelundite moonutamise tava 
vastu, WHO 2008. aasta avaldust naiste suguelundite moonutamise kaotamise kohta, et 
toetada sellest tavast loobumise ulatuslikumat propageerimist, ning WHO 2010. aasta 
aruannet „Global strategy to stop health care providers from performing female genital 
mutilation“ (üldine strateegia eesmärgiga lõpetada naiste suguelundite moonutamine 
tervishoiuteenuste osutajate poolt),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklit 165,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et lapse õiguste konventsioon on läbi aegade kõige laialdasemalt 
ratifitseeritud rahvusvaheline inimõigusi käsitlev leping, selle on ratifitseerinud kõik 
ELi liikmesriigid ning selles on sätestatud riikide selged õiguslikud kohustused 
edendada, kaitsta ja järgida oma jurisdiktsioonis iga lapse õigusi; arvestades, et Euroopa 
Parlament korraldab kõrgetasemelise konverentsi, et tähistada lapse õiguste 
konventsiooni 30. aastapäeva;

B. arvestades, et lapse õiguste konventsiooni artiklis 6 on sätestatud, et „[o]salisriigid 
tunnustavad iga lapse sünnipärast õigust elule“; arvestades, et asendusemadus on 
vastuolus „õigusega elule“ põhimõtte tõelise tõlgendusega;

C. arvestades, et laps vajab nii enne kui ka pärast sündi oma füüsilise ja vaimse ebaküpsuse 
tõttu erilist kaitset ja hoolt, sealhulgas asjakohast õiguskaitset;

D. arvestades, et lapse õiguste konventsiooni artiklis 14 on sätestatud, et „[o]salisriigid 
austavad vanemate ning vajadusel seaduslike hooldajate õigusi ja kohustusi suunata last 
talle kuuluvate õiguste rakendamisel lapse arenevate võimete kohaselt“;

E. arvestades, et lapse õiguste konventsiooni artiklis 5 on sätestatud, et „[o]salisriigid 
austavad vanemate, või kus see on kohaldatav vastavalt kohalikele tavadele, ka 
laiendatud perekonna või kogukonna liikmete, seaduslike hooldajate või teiste lapse eest 
seaduslikult vastutavate isikute vastutust, õigusi ja kohustusi, et tagada lapsele kohane 
suunamine ja juhendamine, mis on kooskõlas lapse arenevate võimetega ning 
käesolevas konventsioonis tunnustatud õigustega“;

F. arvestades, et perekonnale kui ühiskonna alustoele ja kõikide tema liikmete, eriti laste 
kasvamise ja heaolu loomulikule keskkonnale tuleb võimaldada vajalikku kaitset ja abi 
niisuguses ulatuses, et ta võib võtta täielikult enda kanda talle kuuluva vastutuse 
ühiskonnas; arvestades, et lapse isiksuse täielikuks ja harmooniliseks arenguks peab 
laps kasvama perekonna keskel õnne, armastuse ning üksteisemõistmise õhkkonnas;

G. arvestades, et laste õiguste edendamine on ELi poliitika sõnaselge eesmärk, mis on 
sätestatud põhiõiguste hartas ja mille kohaselt tuleb kogu ELi tegevuses seada esikohale 
lapse parimad huvid;

H. arvestades, et paljudes maailma piirkondades rikutakse jätkuvalt laste õigusi;

I. arvestades, et üleilmsed suundumused (nt uus tehnoloogia ja digiüleminek) kujutavad 
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endast laste jaoks uusi ohtusid, aga ka uusi õppimis- ja suhtlusvõimalusi;

J. arvestades, et ELis on peaaegu 25 miljonit alla 18 aasta vanust last vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus; arvestades, et vaesus jätab lapsed ilma võimalusest saada 
haridust, lapsehoiust, kättesaadavatest tervishoiuteenustest, piisavast toidust ja 
eluasemest, peretoest ja isegi kaitsest vägivalla eest ning sellel võib olla väga 
pikaajaline mõju;

K. arvestades, et peaaegu iga neljas ELis registreeritud inimkaubanduse ohver on ELis 
inimkaubanduse objektiks olev laps; arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 79 on 
sätestatud, et EL töötab välja ühise sisserändepoliitika, mille eesmärk on võidelda 
inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kauplemise vastu;

L. arvestades, et lapsrändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine võib viia 
inimkaubanduseni, sest ärakasutamine ja kuritarvitamine võib alata transiidi ajal või 
sihtkohas, isegi kui algselt on antud nõusolek; arvestades, et peamiselt on sihikule 
võetud tüdrukud ja nendega kaubeldakse seksuaalse ärakasutamise eesmärgil; 
arvestades, et nn kaasaaitajate pakett (nõukogu direktiiv 2002/90/EÜ ja nõukogu 
raamotsus 2002/946/JSK) on oluline vahend, mille eesmärk on võidelda 
inimkaubanduse ja laste seksuaalse ekspluateerimise vastu;

M. arvestades, et lapsrändajate, eelkõige saatjata alaealiste õigeaegne registreerimine on 
vajalik eeltingimus, et tagada nende kaitse ja hoida ära nende kadumine;

N. arvestades, et laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine internetis on laste 
põhiõiguste tõsine rikkumine ning see on sagenev nähtus, mille tulemuseks on tohutu 
trauma ja pikaajalised kahjulikud tagajärjed lapsohvritele; arvestades, et värskeimate 
andmete kohaselt on lapspornot kujutavate piltide arv internetis järsult ja enneolematult 
kiiresti suurenenud, kuna teadete kohaselt on laste seksuaalse kuritarvitamise märke 
saanud rohkem kui 45 miljonit pilti ja videot;

O. arvestades, et traditsioone, kultuuri, religiooni, veendumusi ja poliitilisi või muid 
arvamusi ei tohiks kunagi kasutada lastevastase vägivalla õigustamiseks; arvestades, et 
vananenud kultuurilistest ja usulistest tavadest tulenevate tavade lapsohvrid võivad ühe 
tagajärjena võtta täiskasvanuks saanult vaenuliku hoiaku ühiskonna suhtes;

P. arvestades, et naiste suguelundite moonutamise all peetakse silmas kõiki 
mittemeditsiinilistel põhjustel tehtavaid toiminguid, millega naiste välised suguelundid 
osaliselt või täielikult eemaldatakse või vigastatakse neid muul moel; arvestades, et 
naiste suguelundite moonutamist peetakse rahvusvaheliselt tüdrukute ja naiste 
inimõiguste rikkumiseks ning seda tehakse peamiselt noorte tüdrukutega, kes on 
lapseealised kuni 15-aastased;

Q. arvestades, et tuleks võidelda algatustega, mille eesmärk on levitada koolides nn 
sooteooria õpetamist;

R. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 165 sätestatakse, et „[liit aitab kaasa 
kvaliteetse hariduse arendamisele, soodustades koostööd liikmesriikide vahel ning 
vajaduse korral toetades ja täiendades nende tegevust, samal ajal täiel määral 
respekteerides liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja haridussüsteemide korralduse eest 
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ning nende kultuurilist ja keelelist mitmekesisust“;

Üldised märkused

1. on seisukohal, et laste õigused peaksid olema ELi poliitika keskmes ning lapse õiguste 
konventsiooni 30. aastapäev annab ainulaadse võimaluse tagada selle täielik 
rakendamine nii poliitikas kui ka praktikas ning võtta lisameetmeid, et tagada kõigi 
laste, eelkõige kõige haavatavamate laste õiguste austamine;

2. tuletab meelde, et igal inimesel on võõrandamatu õigus elule ning inimelu tuleb alates 
eostamise hetkest alati kaitsta; rõhutab, et naistele tuleb pakkuda kogu vajalikku tuge, et 
nad ei kaaluks ühe võimalusena abordi tegemist;

3. julgustab liikmesriike jagama parimaid tavasid, et parandada lapse parimate huvide 
põhimõtte nõuetekohast kohaldamist kogu ELis;

4. tunneb heameelt uue komisjoni lubaduse üle esitada uus terviklik laste õiguste 
strateegia; tuletab meelde ELi kohustust kaitsta aluslepingutega kehtestatud pädevuste 
piires lapse õigusi, mis on sätestatud nii ELi toimimise lepingu artikli 3 lõikes 3 kui ka 
põhiõiguste harta artiklis 24;

5. tuletab meelde, et ÜRO kestliku arengu eesmärgid on lapse õiguste kaitsmisel 
asjakohased;

6. kutsub ELi ja liikmesriike üles tõhustama kooskõlas Pariisi kokkuleppega meetmeid, 
mille eesmärk on tagada lastele tervislik keskkond ja võideldes kliimamuutuste 
negatiivse mõju vastu;

7. julgustab liikmesriike tagama kadunud lastest teavitamise hästitoimiva teenuse jätkuvus 
ja kvaliteet, nagu on nõutud 2018. aastal vastu võetud Euroopa elektroonilise side 
seadustikus;

8. märgib suure murega, et Saksamaa perekonnaõiguse süsteemiga seotud probleemid, 
sealhulgas Saksa Jugendamti vastuoluline roll, millest mittesakslastest vanemad on oma 
petitsioonidega teada andnud, on endiselt lahendamata; toonitab, et parlamendi 
petitsioonikomisjon saab pidevalt mittesakslastest vanemate esitatud petitsioone, milles 
kirjeldatakse tõsise diskrimineerimise juhtumeid, mis on tingitud Saksamaa asutuste 
poolt lapsi puudutavate piiriüleste perevaidluste puhuks konkreetselt kehtestatud korrast 
ja tavadest;

9. tuletab liikmesriikidele meelde vajadust anda lastele vajalik ja õigustatud 
asendushooldus kooskõlas lapse õiguste konventsiooni artiklite 8 ja 20 sõnastusega ning 
teha eelkõige võimalikuks lapse kasvatamise järjepidevus, võttes arvesse lapse etnilist, 
usulist, keelelist ja kultuurilist identiteeti;

Sisepoliitika:

Igasuguse lastevastase vägivalla lõpetamine

10. mõistab hukka igasuguse laste vastu suunatud füüsilise või vaimse vägivalla, sealhulgas 
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seksuaalse kuritarvitamise, internetivägivalla, sundabielu, lapstööjõu kasutamise, 
prostitutsiooni, inimkaubanduse ja elunditega kauplemise, rändajatest laste 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise, piinamise, aumõrvad, naiste suguelundite 
moonutamise, värbamise, sõjaväkke võtmise, puuduse, hooletusse jätmise, alatoitluse 
ning laste kasutamine sõdurite ja inimkilbina;

11. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid töötaksid oma pädevuse piires tagamaks, et 
kultuuriline ja usuline pärand ei mõjutaks laste füüsilist ja psühholoogilist puutumatust;

12. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid töötaksid välja tervikliku lähenemisviisi, et 
kaotada seksuaalne vägivald ja laste väärkohtlemine nii internetis kui ka väljaspool 
seda; rõhutab, et koostöö tööstusega on väga tähtis, ning kutsub IKT-ettevõtteid ja 
veebiplatvorme üles kandma oma osa vastutusest võitluses laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu internetis; julgustab liikmesriike korraldama 
lisaks lapsevanematele mõeldud sihipärastele kampaaniatele üleriigilisi 
teavituskampaaniaid lastele, et selgitada neile arusaadavalt internetiga seotud riske ja 
ohtusid;

13. väljendab heameelt nõukogu 8. oktoobri 2019. aasta järelduste üle, mis käsitlevad 
võitlust laste seksuaalse kuritarvitamise vastu, ning kutsub Euroopa Ülemkogu 
praeguseid ja tulevasi eesistujariike üles rohkem pingutama tagamaks seda, et 
liikmesriigid võtaksid konkreetseid meetmeid ohvrite paremaks abistamiseks ning 
töötaksid välja mõjusad ennetus-, uurimis- ja menetlustoimingud, et tagada kurjategijate 
vastutuselevõtmine;

14. kutsub liikmesriike üles rakendama täielikult direktiivi 2011/93/EL ja oma 14. 
detsembri 2017. aasta resolutsiooni direktiivi 2011/93/EL (mis käsitleb laste seksuaalse 
kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) rakendamise kohta9, 
kutsub liikmesriike, kes on Euroopa Nõukogu konventsiooni (laste kaitse kohta 
seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest (Lanzarote konventsioon)) osalisriigid, 
rakendama Lanzarote komitee (Lanzarote konventsiooni osaliste komitee) soovitusi;

15. tõdeb, et õiguskaitseasutused saavad enneolematul arvul teateid laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutava materjali kohta internetis ning neil on suuri raskusi 
töökoormuse haldamisel, mis sunnib neid keskenduma kõige nooremaid ja 
haavatavamaid ohvreid kujutavatele kujutistele; rõhutab, et eelkõige tööstuselt ja 
erasektorilt oodatakse rohkem investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning uude 
tehnoloogiasse, mis on mõeldud internetis leviva laste seksuaalset kuritarvitamist 
kujutava materjali tuvastamiseks ja selle kõrvaldamismenetluste kiirendamiseks;

16. kutsub liikmesriike üles tõhustama koostööd õiguskaitseasutuste ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, sealhulgas vihjeliinide võrgustike vahel, mis võitlevad laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise vastu; kutsub komisjoni üles ajakohastama 
lastele parema interneti loomise Euroopa strateegiat, mis käivitati 2012. aastal;

Lastesse investeerimine

9 ELT C 369, 11.10.2018, lk 96.
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17. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid investeeriksid lastele mõeldud avalikesse teenustesse, 
sh lastehoidu, haridusse ja tervishoidu;

18. soovitab liikmesriikidel võtta vastu seadused, mille eesmärk on kaitsta ja tugevdada 
emaduse ja isadusega seotud õigusi, et kindlustada lastele tervislik ja stabiilne 
elukeskkond, eelkõige nende esimestel elukuudel; nõuab, et EL ja liikmesriigid tagaksid 
töö- ja eraelu tasakaalu käsitleva direktiivi10 täieliku rakendamise, sest parema ja 
õiglasema töö- ja eraelu tasakaalu saavutamine suurendab laste heaolu;

19. nõuab, et EL ja liikmesriigid töötaksid välja vaesuse vähendamise strateegilised 
raamistikud, milles tuleks arvesse võtta vaesuse erinevaid mitterahalisi aspekte, 
sealhulgas võrdset juurdepääsu tervishoiuteenustele, eluasemele ja haridusele;

20. nõuab, et EL ja liikmesriigid viiksid Euroopa poolaasta iga-aastased reformikavad 
kooskõlla komisjoni 2013. aasta soovitusega lastesse investeerimise kohta ning 
töötaksid välja vanuse alusel liigitatud tulemuslikud näitajad Euroopa sotsiaalõiguste 
samba sotsiaalvaldkonna tulemustabeli jaoks, et tulemuslikult ja erapooletult jälgida 
laste olukorda ELis;

21. kutsub uut komisjoni ning uut rahvusvaheliste partnerluste volinikku ja kriisiohjamise 
volinikku üles esitama strateegiat ja täiustama komisjoni poliitilist raamistikku, mis 
suunab liikmesriikide pingutusi selle nimel, et lapsed kasvaksid üles kaasavates ja 
jõukates ühiskondades, kus kedagi ei jäeta kõrvale, ning seades ELi 2030. aasta 
tegevuskavas eesmärgiks vähendada laste vaesust poole võrra;

22. ergutab ELi ja selle liikmesriike investeerima lastesse ja noorukitesse, et tagada neile 
tööturu jaoks vajalikud oskused ja teadmised ning tagada, et nad saavad kasutada oma 
õigust jõudsalt areneda ja täielikult kasutada oma potentsiaali ühiskondlike muutuste 
elluviijana;

23. ergutab liikmesriike investeerima ennetusmeetmetesse, et võidelda laste vaimse tervise 
häirete sagenemise vastu oma riiklikes süsteemides, ning tagama, et koolidel on 
piisavalt rahalisi vahendeid nõustamiseks ja et õpetajad on asjakohaselt koolitatud;

Haridus

24. palub liikmesriikidel tagada laste õigus haridusele võrdsete võimaluste alusel;

25. tuletab meelde, et liikmesriigid on täiel määral vastutavad oma haridussüsteemide 
korralduse, õpetuse sisu ning selle kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse eest;

26. ergutab liikmesriike kehtestama meetmeid, millega võidelda koolist väljalangemise 
vastu ja seda vältida ning tagada soolisel võrdõiguslikkusel põhinev juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele alates väikelapseeast kuni noorukieani;

27. rõhutab, et, et digitaalajastu hariduse ja koolituse juhtpõhimõte peaks olema 

10 ELT L 188, 12.7.2019, lk 79.
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innovatsioon;

Õiguskaitse kättesaadavus laste jaoks

28. kutsub liikmesriike üles täielikult rakendama direktiivi (EL) 2016/800; rõhutab, et kõigi 
otsuste puhul, mis puudutavad kohtusüsteemiga kokkupuutuvaid lapsi, tuleks lisaks 
lapse õigusele olla ära kuulatud seada alati esikohale lapse huvid, võttes nõuetekohaselt 
arvesse nende vanust ja küpsust;

29. kutsub liikmesriike üles tagama, et vanglas olevaid lapsi koheldakse viisil, mis võtab 
kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja menetlustega arvesse nende parimaid huve;

Lapsrändajad

30. nõuab, et EL ja liikmesriigid suurendaksid oma jõupingutusi võitluses inimkaubanduse 
ja lapsrändajate, eriti saatjata laste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu, kuna neid 
rühmi ähvardab suurem ärakasutamise ja lastega kaubitsemise oht;

31. kutsub liikmesriike üles rakendama mõjusalt nn kaasmeetmete paketti, et võidelda 
inimsmugeldajate ärimudeli vastu, kaitstes seeläbi lapsrändajaid ärakasutamise ja 
kuritarvitamise eest;

32. rõhutab lapspagulaste biomeetriliste andmete registreerimise tähtsust, peab tervitatavaks 
komisjoni 2016. aasta ettepanekut Eurodaci määruse uuestisõnastamise kohta11 ning 
rõhutab, kui oluline on registreerida lapspagulased alates kuueaastaseks saamisest, et 
aidata kadunud lapsi tuvastada ja jälgida, vältides samas nende sattumist 
inimkaubanduse võrgustike kätte;

33. kutsub liikmesriike üles rakendama täielikult ELi inimkaubandusevastast direktiivi12, 
pöörates erilist tähelepanu selle artikli 18 kohastele ennetusmeetmetele;

34. rõhutab, kui oluline on, et liikmesriigid tõhustaksid meetmeid, mis puudutavad 
vastutuse tagamist ohvrite ees ja kuritegevuse likvideerimist ning võitlemist 
karistamatuse vastu, mis on endiselt valdav inimkaubitsejate, inimsmugeldajate, 
ärakasutajate, kasumi teenijate, kasutajate ja kuritarvitajate puhul, sealhulgas 
kriminaliseerides inimkaubanduse ohvrite pakutavate teenuste kasutamise igasuguse 
ekspluateerimise vormi puhul;

Kaitsetud lapsed

35. mõistab hukka igasuguse tütarlaste vastase vägivalla ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid võtaksid konkreetseid meetmeid, et teha lõpp lastega sõlmitud abieludele, 
naiste suguelundite moonutamisele ja muudele kahjulikele tavadele; nõuab, et EL ja 
liikmesriigid suurendaksid tervishoiu- ja meditsiinitöötajate väljaõpet ja teadlikkust 
naiste suguelundite moonutamise tavade kohta ning edendaksid eri kogukondades 

11 ELT L 180, 29.6.2013, lk 1.
12 ELT L 101, 15.4.2011, lk 1.
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teadlikkuse suurendamise kampaaniaid;

36. kutsub liikmesriike üles tõhustama piiriülest koostööd ja teabevahetust õiguskaitse- ja 
lastekaitseasutuste vahel, et tuvastada ja kaitsta kadunud lapsi;

37. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata puuetega lastele, kes moodustavad eriti 
haavatava elanikkonnarühma; mõistab teravalt hukka kõik nende vastu suunatud 
vägivalla vormid, sealhulgas väärkohtlemisest või sobimatust hooldusest põhjustatud 
vägivalla; kutsub kõiki liikmesriike üles rakendama standardeid, mis on sätestatud ÜRO 
lapse õiguste konventsioonis, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis ja ÜRO 
suunistes laste asendushoolduse kohta;

Välispoliitika

38. palub, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja pööraks kogu ELi välistegevuses erilist tähelepanu laste õigustele, et tagada 
nende tulemuslik arvessevõtt, muu hulgas inimõigustealaste dialoogide, ELi ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika, sealhulgas kriisiohjamisoperatsioonide, ja Euroopa 
naabruspoliitika kontekstis;

39. kutsub komisjoni üles tõhustama oma tegevust laste õiguste integreerimisel 
arengukoostöösse ja humanitaarabisse, et tagada piisav rahastamine ja suurendada 
konfliktidest mõjutatud laste kaitse taset;

40. märgib, et uues mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027 kajastub tungiv 
vajadus võidelda laste vaesusega nii ELis kui ka kolmandates riikides liidu 
välistegevuse kaudu; rõhutab ametliku arenguabi tähtsust vaesuse kaotamise peamise 
vahendina ning tuletab meelde ELi ja liikmesriikide vastavaid ametliku arenguabi 
kohustusi;

41. palub komisjonil tagada, et täielikult ja kiiresti viidaks ellu Euroopa Parlamendi 
resolutsioon lapsega sõlmitud abielude kaotamise kohta; rõhutab, et selles resolutsioonis 
nõutakse, et EL ja liikmesriigid kohaldaksid lapsega sõlmitud abielude käsitlemise 
suhtes ühtseid õigusnorme, teeksid koostööd kolmandate riikide õiguskaitseasutuste ja 
kohtusüsteemidega ning pakuksid koolitust ja tehnilist abi, et aidata võtta vastu ja 
jõustada õigusakte, millega keelatakse varajased ja sundabielud;

42. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja komisjoni üles käsitlema tulemuslikult ja terviklikult relvakonfliktide lühi-, 
kesk- ja pikaajalist mõju lastele, kasutades selleks mitmesuguseid olemasolevaid 
vahendeid, sealhulgas ELi 16. juuni 2008. aasta ajakohastatud suuniseid laste ja 
relvastatud konflikti küsimuses, lapsi ja relvakonflikte käsitlevate ELi suuniste 
6. detsembri 2010. aasta läbivaadatud rakendusstrateegiat ning 23. mai 2006. aasta 
kontrollnimekirja relvastatud konfliktidest mõjutatud laste kaitse integreerimiseks ÜJKP 
operatsioonidesse;

43. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles tõstatama suhtluses konflikti osapooltega süstemaatiliselt laste vastu 
suunatud raskete rikkumiste küsimust, eelkõige seoses rikkumistega, mida on nimetatud 
ÜRO peasekretäri aastaaruandes laste ja relvastatud konflikti kohta; nõuab tungivalt, et 
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komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid tagamaks, et EL kaitseb konfliktidesse 
sattunud lapsi, tagades, et ELi suunised laste ja relvastatud konflikti küsimuses viiakse 
täielikult ellu ja tagades, et kõik ELi ÜJKP missioonide töötajad saavad piisava 
lastekaitsealase koolituse;

°

° °

44. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


