
RE\1192982ET.docx PE643.347v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Istungidokument

B9-0179/2019

20.11.2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

laste õiguste kohta seoses lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga
(2019/2876(RSP))

Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, 
Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, 
Christine Anderson
fraktsiooni ID nimel



PE643.347v01-00 2/5 RE\1192982ET.docx

ET

B9-0179/2019

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

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 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 võitlust1,

– võttes arvesse ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldist märkust nr 14 (2013) lapse õiguse 
kohta sellele, et tema parimad huvid seataks esikohale,

– võttes arvesse nõukogu ja komisjoni avaldusi laste õiguste kohta ÜRO lapse õiguste 
konventsiooni 30. aastapäeva puhul,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklis 1 on sätestatud, et „laps 
tähendab iga alla 18aastast inimest, välja arvatud juhul, kui lapse suhtes kohaldatava 
õiguse kohaselt saadakse täisealiseks varem“, ning arvestades, et konventsiooni 
preambulis kinnitatakse, et lapsed vajavad erilist hoolitsust ja kaitset, „sealhulgas 
asjakohast õiguskaitset nii enne kui ka pärast sündi“;

B. arvestades, et ÜRO lapse õiguste konventsioon on üks enim ratifitseeritud 
rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid lepinguid, mille on ratifitseerinud kõik ELi 
liikmesriigid ning milles on sätestatud selged õiguslikud kohustused edendada, kaitsta ja 
järgida oma jurisdiktsioonis iga lapse õigusi;

C. arvestades, et ELis elab umbes 100 miljonit last, kes moodustavad üle 20 % liidu 
elanikkonnast; arvestades, et alla 18aastased lapsed moodustavad ligikaudu 40 % 
arenguriikide elanikkonnast;

D. arvestades, et sündimuse määr ELis – keskmiselt 1,6 last naise kohta – on palju 
madalam asendustasemest ja põhjustab dramaatilise demograafilise talve; arvestades, et 
lapsed on seetõttu surve all, kuna nemad on Euroopa tulevikulootus;

E. arvestades, et miljonid Euroopa lapsed jäävad sündimata abortide tõttu, millel on 
mitmetahuline negatiivne psühholoogiline mõju kõigile nende „soovitud“ vendadele ja 
õdedele, samuti lapsevanematele ja kogu ühiskonnale;

1 ELT L 335, 17.12.2011, lk 1.
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F. arvestades, et peaaegu iga neljas ELis registreeritud inimkaubanduse ohver on laps, 
kellega kaubitsetakse ELis, sealhulgas nende enda liikmesriigis; arvestades, et 
ebaproportsionaalselt palju langeb selle ohvriks tütarlapsi, kellega kaubitsetakse 
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil2; arvestades, et mõnel juhul võib alaealiste 
rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine viia inimkaubanduseni, sest nende 
ärakasutamine ja kuritarvitamine võib saada alguse juba reisi käigus või nende 
sihtkohas, isegi kui algselt anti selleks nõusolek;

G. arvestades, et laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine internetis on laste 
põhiõiguste tõsine rikkumine, mis tekitab lapsohvritele ränga trauma ja toob kaasa 
pikaajalised kahjulikud tagajärjed, mis võivad edasi kanduda ka täiskasvanuikka, ja et 
tegemist on süveneva nähtusega; arvestades, et uued kuriteovormid, näiteks 
kättemaksuporno ja seksi väljapressimine, on internetis tõusuteel ning liikmesriigid 
peavad nende vastu võtma sihipäraseid meetmeid; arvestades, et värskeimate andmete 
kohaselt on veebis lapspornot kujutavate piltide arv interneti ulatusliku levikuga järsult 
ja enneolematult kiiresti suurenenud, ning teadete kohaselt on laste seksuaalseks 
kuritarvitamiseks kvalifitseeritud üle 45 miljoni pildi ja video3;

H. arvestades, et haridus on üks parimaid viise selliste väärtuste levitamiseks nagu rahu 
ning õigluse ja inimväärikuse mõistmine, et see saab toimuda formaalsete, 
mitteformaalsete ja informaalsete haridusmeetodite abil perekonnas ja riigikoolides ning 
et peamine vastutus lapse hariduse eest lasub alati eelkõige tema vanematel;

Üldised märkused

1. on seisukohal, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäev annab ainulaadse 
võimaluse tagada selle täielik rakendamine nii poliitikas kui ka tegelikkuses ning võtta 
lisameetmeid, et tagada kõikjal kõigi ja eelkõige kõige haavatavamate laste õiguste 
igakülgne austamine;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid praktilisi meetmeid, mis võimaldaksid lastel 
nautida lapsepõlve, ilma et nad peaksid tundma muret maailma kliimaprobleemide, 
sõjaliste konfliktide või muude meedias edastatavate hirmutavate sündmuste ja 
probleemide pärast;

Teha lõpp igasugusele lastevastasele vägivallale

3. mõistab hukka igasuguse lastevastase vägivalla, sealhulgas füüsilise, seksuaalse ja 
sõnalise väärkohtlemise, veebivägivalla, sundabielud, lapstööjõu kasutamise, 
prostitutsiooni, inimkaubanduse, rändajate sissesmugeldamise, piinamise, abordid, muu 
julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise, aumõrvad, 
naiste suguelundite moonutamise, laste kasutamise sõduritena ja inimkilbina ning laste 
puudusse, hooletusse ja nälga jätmise; on seisukohal, et lastevastast vägivalda ei tohiks 

2 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
security/20181204_data-collection-study.pdf
3 https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-
publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
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kunagi õigustada traditsioonide, kultuuri, poliitilise ideoloogia või usuga;

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võitleksid otsustavalt laste seksuaalse kuritarvitamise 
vastu, investeerides ennetusmeetmetesse, määrates kindlaks eriprogrammid võimalikele 
õigusrikkujatele ja pakkudes ohvritele mõjusat tuge;

5. kutsub liikmesriike üles täielikult rakendama direktiivi 2011/93/EL ja Euroopa 
Parlamendi 14. detsembri 2017. aasta resolutsiooni direktiivi rakendamise kohta4;

6. mõistab hukka igasuguse tütarlaste vastase vägivalla ning kutsub liikmesriike ja 
usujuhte üles tegutsema, et teha lõpp lastega sõlmitud abieludele ja naiste suguelundite 
moonutamisele;

Lastesse investeerimine 

7. kutsub liikmesriike üles investeerima pereelu kvaliteedi parandamisse, võideldes töölt 
koju jäävate vanemate negatiivsete stereotüüpide vastu ning pakkudes maksu- ja muid 
rahalisi stiimuleid, mis võimaldaksid perekondadel seada omaenda ajakava järgi pereelu 
töökoha ees esikohale;

8. märgib, et Euroopa tulevik seisneb meie võimes saada lapsi; kutsub liikmesriike üles 
edendama peresõbralikku kultuuri, milles demograafilise languse vältimiseks seatakse 
esikohale loomulikku perekonda edendav rahastamine ja võimaldatakse noortel paaridel 
saada palju lapsi, ning suunama ressursid mujale kui massilise asendusrände ja lasteta 
samasooliste suhete edendamisele;

9. rõhutab, et igal laste arenguetapil on tähtis kaitsta nende põhiõigusi; lisaks märgib, et 
komisjoni seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste terviklik käsitlus, 
mis läks aastatel 2014–2016 maksma 572 miljonit eurot, on vastuolus ÜRO lapse 
õiguste konventsiooniga, mille eesmärk on kaitsta veel sündimata lapsi; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks selles poliitikas kannapöörde, seaks esikohale 
lapsevanemate õigused ning investeeriks need summad tegelikku emade tervise 
kaitsesse;

Haridus

10. juhib tähelepanu sellele, et digitaalajastu hariduse ja koolituse juhtpõhimõtted peaksid 
olema tipptase ja innovatsioon;

11. on veendunud, et vanemate esmane õigus oma lapsi harida peab olema tagatud kõigis 
vanemate, õpetajate ja kooliasutuste vahelistes koostöövormides, eelkõige 
osalusvormides, mille eesmärk on anda vanematele sõnaõigus koolide juhtimisel;

12. kutsub liikmesriike üles investeerima hariduse üldiste kvaliteedinõuete tõstmisse ja 
eelkõige tegema seda asjaomase piirkonna ametlikus keeles, millega lisaks teadmiste 
tähendusrikkamal ja kättesaadavamal viisil edastamisele antakse järgmisele põlvkonnale 

4 ELT C 369, 11.10.2018, lk 96.
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edasi ka kultuuripärand;

13. rõhutab, et lapsed, kes kasvavad terviklikus, ema ja isaga perekonnas5, saavutavad 
märksa suurema tõenäosusega edu õpingutes, on õnnelikkumad ja üldiselt vaimselt ja 
füüsiliselt tervemad, ning on vähem tõenäoline, et nad käituvad impulsiivselt, saavad 
nõustamist või vaimsete häirete ravi, on depressioonis või hauduvad enesetapumõtteid6; 
märgib, et Prantsusmaa riiklik meditsiiniakadeemia tegi 21. septembril 2019. aastal 
ametliku avalduse, milles kinnitatakse, et „igal lapsel on õigus isale ja emale“, eelkõige 
seetõttu, et see on „lapse isiksuse jaoks keskse tähtsusega“; seepärast soovitab poliitikat, 
mis edendab püsivaid tuumikperesid ja laste parimaid huve;

Kaitsetud lapsed

14. rõhutab, et liikmesriigid peavad jõuliselt võitlema igal kujul ilmneva lastevastase 
vägivalla vastu, tegelema laste kaitsetuks muutumise algpõhjustega, sealhulgas perede 
lagunemisega, laste ühelt või mõlemalt vanemalt äravõtmisega, majandusrändega, 
lapsehoidjate ja digilastehoiu ülemäärase kasutamisega ning uimastite ja alkoholi 
kuritarvitamisega;

15. soovitab liikmesriikidel uurida abordi kahjulikku mõju aborti teinud peredele (nn abordi 
üleelanu sündroom) ja tegema selle põhjal poliitilisi otsuseid, kuna see nähtus on 
osutunud kogu maailmas laste ja täiskasvanute depressiooni üheks peamiseks 
põhjuseks;

16. soovitab liikmesriikidel kehtestada poliitika, mille kohaselt pere lagunemise trauma 
korral on normiks, et mõlemad vanemad tegelevad lastega võrdselt, ning võtma süüdlasi 
vastutusele igasuguse isade diskrimineerimise eest, mille tõttu miljonid lapsed jäävad 
sisuliselt isata ning isad on depressioonis ja kalduvad enesetapule;

17. kutsub liikmesriike üles sisulisele võitlusele laste vaesuse vastu;

°

° °

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

5 Anderson, J. The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce 
(Perestruktuuri mõju laste tervisele: lahutuse tagajärjed). The Linacre Quarterly, 81(4), 2014, lk 378–
387.
6 Regnerus, M. How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? 
Findings from the New Family Structures Study (Kuivõrd teistsugused on samasooliste vanemate 
täiskasvanud lapsed? Uusi perestruktuure käsitleva uuringu järeldused). Social Science Research, 
41(4), 2012, lk 752–770. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)


