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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. muistuttaa, että perusoikeuskirjan johdanto-osan mukaan Euroopan unioni asettaa ihmisen 

ja ihmisarvon toimintansa keskipisteeksi ja että perusoikeuskirjassa kielletään muun 

muassa kidutus ja epäinhimillinen tai halventava kohtelu, ihmiskauppa ja orjuus; 

2. korostaa, että elinsiirtojen tasaveroisen saatavuuden epäävä elinten kaupallinen 

hyväksikäyttö on epäeettistä, kaiken ihmisarvon vastaista sekä kiellettyä EU:n 

perusoikeuskirjan 3 artiklan 2 kohdan nojalla; 

3. palauttaa mieliin, että kansainvälisesti järjestäytyneet ryhmät kuljettavat uhrejaan joko 

väkisin tai väärien lupausten perusteella harhaanjohdettujen uhrien suostumuksella 

erityisesti seksikauppaa varten rikkaammille alueille, joista suosituimpia ovat Euroopan 

maat, joissa on rikkaita asiakkaita; 

4. korostaa, että Global Financial Integrity -järjestön laatiman raportin mukaan ihmisen 

elinten kauppa on maailman kymmenen suurimman laittoman rahanhankintatoiminnan 

joukossa ja että siitä saadut useaan eri maahan jakautuvat vuotuiset voitot ovat 

suuruudeltaan 600 miljoonan ja 1,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin välillä; korostaa 

lisäksi, että Yhdistyneiden kansakuntien mukaan kaikenikäiset ihmiset voivat joutua 

kohteiksi, mutta erityisen haavoittuvia ovat maahanmuuttajat, kodittomat ja 

lukutaidottomat; 

5. edellyttää, että kaikki unionin toimielimet ja jäsenvaltiot harjoittavat johdonmukaista 

politiikkaa sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella asettamalla unionin perusarvojen 

mukaisesti ihmisoikeudet kolmansien maiden kanssa ylläpidettävien unionin suhteiden 

ytimeen ja käyttämällä kannustimena erityisesti talous- ja kauppasuhteita; 

6. kehottaa unionia käymään ihmisoikeusvuoropuhelua ja edistämään sitä kansainvälisten 

valtiotason ja valtioista riippumattomien kumppanien kanssa, virallistamaan 

kumppanuudet kansainvälisten ja kansallisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja tekemään 

kaiken mahdollisen vahvistaakseen yhteistyötä ja koordinointia kolmansien maiden 

kanssa uhrien tunnistamisen parantamiseksi, ihmiskaupan ehkäisemistä koskevien 

toimenpiteiden tehostamiseksi ja ihmiskauppiaiden tehokkaan syytteeseen asettamisen 

varmistamiseksi; 

7. kehottaa unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki unionin alueella 

kaupan pidettävät tuotteet vastaavat ihmisoikeuksien kunnioittamista ja koko 

tuotantoketjun kattavaa ihmiskaupan torjuntaa koskevia kansainvälisiä normeja; 

8. toteaa erittäin huolestuneena, että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan noin 

21 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa elää nykyajan orjuudessa, jonka yleisimpiä 

muotoja ovat pakkotyö, joka tuottaa vuosittain yli 30 miljardin euron suuruiset voitot, 

elinkauppa ja seksuaalinen hyväksikäyttö, jonka kohteeksi joutuu 80 prosenttia kaikista 

ihmiskaupan uhreista; toteaa, että tämä koskee myös miehiä, mutta pääasiassa kaikkein 
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haavoittuvimpia ryhmiä, kuten ikääntyneitä, naisia, sairaita, vammaisia henkilöitä ja 

lapsia, ja että arviolta 5,5 miljoonaa lasta on joutunut ihmiskaupan uhreiksi; toteaa, että 

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön varovaisten arvioiden mukaan lapsikaupasta saadaan 

vuosittain noin 7,6 miljardin euron voitot; 

9. korostaa, että sellaisilla henkilöillä, jotka joutuvat jättämään kotinsa heidän elämäänsä tai 

elinolosuhteisiinsa kielteisesti vaikuttavan äkillisen tai asteittaisen ilmastonmuutoksen 

vuoksi, on suuri riski joutua ihmiskauppiaiden uhreiksi; korostaa, että tämäntyyppiseen 

ilmastonmuutokseen liittyvään ihmisten liikkuvuuteen kuuluu voimakas taloudellinen 

ulottuvuus, elinkeinon menetys ja kotitalouden tulotason aleneminen mukaan lukien, joten 

on olemassa suuri uhka, että tällaiset henkilöt joutuvat pakkotyön tai orjuuden uhreiksi; 

10. korostaa ilmastopakolaiskriisin merkitystä ja uhkaavaa luonnetta ja sitä, että 

ilmastopakolaisilla on suuri todennäköisyys joutua ihmiskauppiaiden uhreiksi; katsoo, että 

olisi toteutettava ennakoivia toimenpiteitä ja että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 

ihmiskauppaan kriisiympäristöissä, kuten luonnonmullistusten ja ilmastopakolaisten 

yhteydessä; on huolissaan siitä, että nykyiset kansainväliset ihmisoikeusnormit ovat vain 

rajallisesti sovellettavissa tilanteisiin, jotka koskevat ilmastosta johtuvaa kotiseudulta 

siirtymään joutumista; kehottaa siksi unionia myötävaikuttamaan kansainvälisen, 

oikeudellisesti tunnustetun ilmastopakolaisen määritelmän aikaansaamiseen; 

11. tuomitsee ihmiskauppaan liittyvän laittoman toiminnan, mukaan lukien elinten 

poistamisen ja kaiken muun hyväksikäyttöön perustuvan toiminnan, johon liittyy 

ruumiillisen koskemattomuuden loukkaamista ja väkivaltaa; vastustaa kaikenlaista 

ihmisten, ihmisten kehojen ja kehonosien kaupallista hyödyntämistä; korostaa 

ihmiskaupasta aiheutuvia merkittäviä sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysvaikutuksia 

kaikenlaisen hyväksikäytön uhreille; huomauttaa, että maailman köyhimpiin yhteisöihin 

kuuluvat ihmiset ovat erityisen suuressa vaarassa joutua laittoman elinkaupan uhreiksi; 

12. toteaa, että on tärkeää ehkäistä laitonta ihmisen elinten hankintaa ja soveltaa monialaista 

ja monitieteellistä lähestymistapaa siihen puututtaessa, myös elinten poistamiseen 

tähtäävään ihmiskauppaan, joka on muodostunut globaaliksi ongelmaksi; pyytää 

aikaisempaa paremmin kohdennettuja tiedotustoimia, joilla lisätään tietoisuutta elinten 

myyntiin liittyvistä haitoista, jotta lisätään uhrien tietoisuutta fyysisistä ja psyykkisistä 

riskeistä etenkin köyhimpien ja eriarvoisuuden ja köyhyyden suhteen haavoittuvimmassa 

asemassa olevien keskuudessa, sillä he saattavat pitää elimen myymistä kannattavana 

toimena taloudellisen tilanteensa kohentamiseksi; korostaa, että sekä Euroopan 

naapuruuspolitiikassa että EU:n kehitysyhteistyössä olisi edellytettävä tällaisia 

valistuskampanjoita;  

13. korostaa, että kehitysmaiden taloudellinen taantuma, porsaanreiät lainsäädännössä ja 

puutteet lain noudattamisen valvonnassa yhdessä lisääntyvän globalisaation ja kehittyneen 

viestintätekniikan kanssa luovat täydelliset toimintaedellytykset laitonta elinkauppaa 

harjoittaville rikollisille; toteaa, että taloudellisten mahdollisuuksien puuttuminen saa 

aikaan sen, että ihmiset harkitsevat vaihtoehtoja, joita he muuten pitäisivät vaarallisina tai 

tuomittavina, ja että riittämättömän lain noudattamisen valvonnan vuoksi elinkauppiaiden 

ei juurikaan tarvitse pelätä syytteeseen asettamista; 

14. kehottaa kaikkia unionin jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan mahdollisimman pian 

täytäntöön Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmisen elimillä käytävän kaupan 
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torjumisesta; korostaa, että jäsenvaltioiden olisi tehostettava ja kiirehdittävä toimia 

ihmisen elimillä, kudoksilla ja soluilla käydyn laittoman kaupan torjumista koskevien 

unionin direktiivien ja yleissopimusten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, 

jotta varmistetaan, että tällaisesta kaupasta vastuussa olevat asetetaan asianmukaisesti 

syytteeseen ja että vähennetään potentiaalisten vastaanottajien kiinnostusta elinkauppaan 

turvautumiseen; 

15. tuomitsee eurooppalaisten vanhempien harjoittaman laittoman adoptiolasten kaupan, jossa 

halutuista vauvoista maksetaan suuria summia ja vauvat ostetaan kolmansien maiden 

sijaisäideiltä; 

16. tuomitsee pakotettuun kohdunvuokraukseen tähtäävän ihmiskaupan harjoittamisen naisten 

oikeuksien ja lapsen oikeuksien rikkomuksena; toteaa, että kysynnästä vastaavat 

teollisuusmaat yleensä kehitysmaiden haavoittuvien ja köyhien ihmisten kustannuksella, 

ja pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan omien rajoittavien lisääntymispolitiikkojensa 

seurauksia; 

17. pitää tärkeänä, että kaikilla ihmiskaupan uhreilla on mahdollisuus saada asianmukaisia 

terveyspalveluja; toteaa, että suurin osa ihmiskaupan tunnistetuista uhreista unionissa on 

naisia ja tyttöjä, joihin kohdistuu seksuaalista hyväksikäyttöä, että uhriin keskittyvä 

lähestymistapa on säilytettävä ja että tällainen hyväksikäyttö saa aikaan erityistä vahinkoa, 

joka edellyttää korkeatasoisia palveluja; toteaa, että köyhyys, sukupuoleen tai etniseen 

alkuperään perustuva syrjintä, tietämättömyys, disinformaatio, poliittiset ja taloudelliset 

kriisit, aseelliset konfliktit ja luonnonkatastrofit luovat hyvät toimintaedellytykset 

lapsikauppiaille; 

18. korostaa, että ihmiskaupan uhreiksi joutuvia lapsia käytetään hyväksi monin eri tavoin, 

joista voidaan mainita työskentely prostituutiossa, kotitaloustyössä ja viljelmillä, sotilaina 

tai aseistettujen joukkojen apulaisina, tekemässä rikoksia tai kerjäämässä; 

19. kiinnittää huomiota tarpeeseen puuttua ongelmaan, joka koskee ilman huoltajaa 

matkustaneiden muuttajalasten katoamista heidän saavuttuaan Eurooppaan ja sitä, että 

Europolin mukaan kateissa on parhaillaan 10 000 lasta; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tekemään kaiken voitavansa ihmiskaupan lopettamiseksi ja toteuttamaan 

kaikki tarvittavat toimenpiteet ilman huoltajaa matkustaneiden mutta unioniin saapumisen 

yhteydessä tapahtuneen rekisteröinnin jälkeen kadonneiden muuttajalasten löytämiseksi ja 

sen varmistamiseksi, että heitä suojellaan, sekä tehostamaan lapsikaappausten 

hälytysmekanismeja pitäen samalla mielessä, että suurin riski joutua hyväksikäytön ja 

väkivallan uhreiksi on lapsilla, joilla ei ole syntymätodistusta; 

20. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi tehostettava yhteistyötään Interpolin ja Europolin 

alaisuudessa, jotta ne voisivat käsitellä tehokkaammin elin- ja ihmiskauppaa koskevaa 

kysymystä esimerkiksi neutraloimalla ihmiskauppiaiden toimet internetissä ja tekemällä 

tarkastuksia paikoissa, joissa epäillään olevan ihmiskaupan uhreja; kehottaa kansainvälisiä 

organisaatioita jatkamaan yhteistyötään ja tiedonvaihtoaan; kehottaa jäsenvaltioita 

varmistamaan, että elinkaupasta vastuussa olevat asetetaan asianmukaisesti syytteeseen; 

21. korostaa, että ihmisen elinten, kudosten ja solujen ostaminen on laitonta; toteaa, että 

elinten poistamiseen tähtäävän ihmiskaupan uhreilla on erityisiä ongelmia ja että uhrit 

ovat usein tietämättömiä elinten poistamisen sekä poisto-operaation jälkeisen hoidon 
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puutteen pitkäaikaisista ja invalidisoivista lääketieteellisistä vaikutuksista ja 

psykologisista vaikutuksista; pyytää toteuttamaan aikaisempaa paremmin kohdennettuja 

tiedotustoimia, joilla lisätään tietoisuutta elinten myyntiin liittyvistä haitoista etenkin 

köyhimpien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten keskuudessa, jotka saattavat 

pitää elimen myymistä kannattavana toimena taloudellisen tilanteen kohentamiseksi; 

22. tuomitsee kaupankäynnin ihmisen elimillä, kudoksilla ja soluilla, mukaan lukien 

sukusolujen (munasolut, sperma), sikiön kudosten ja solujen ja aikuisten ja 

embryonaalisten kantasolujen laittoman kaupan; 

23. korostaa, että uhrien olisi saatava kaikkea mahdollista apua sekä välittömien että 

kroonisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten että pitkäaikaiseen psyykkiseen 

hyvinvointiinsa kohdistuvien vaikutusten vuoksi; kiinnittää näin ollen huomiota 

viranomaisten ja järjestöjen keskeiseen tehtävään tarjottaessa uhreille tietoa heidän 

oikeuksistaan, jotka koskevat oikeussuojan, avustuksen ja terveydenhuollon saatavuutta; 

24. toteaa, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita pakkoprostituution uhrien on vaikea saada 

psykologista hoitoa ja näin ollen he joutuvat turvautumaan lähes yksinomaan 

hyväntekeväisyysjärjestöjen tukeen; pyytää näin ollen, että näitä järjestöjä tuettaisiin 

entistä enemmän ja että jäsenvaltiot poistaisivat esteet psykologisen hoidon saatavuudelta; 

25. korostaa lääkärien, sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja muiden lääketieteen 

ammattilaisten roolia, koska heillä on ainutlaatuinen työn puitteissa tapahtuva kontakti 

uhreihin heidän vankeusaikanaan ja he ovat avainasemassa ihmiskaupan torjumisessa; on 

huolissaan siitä, että tällä hetkellä tätä interventiomahdollisuutta ei hyödynnetä; panee 

merkille tarpeen kouluttaa lääketieteellinen yhteisö havaitsemaan ihmiskauppaan 

viittaavat varoitusmerkit ja noudattamaan ilmoitusmenettelyjä, jotta uhreja voitaisiin 

auttaa nykyistä paremmin, ja tarpeen määrätä ankaria seuraamuksia laittomaan 

elinkauppaan osallistumisesta; 

26. kannustaa ottamaan eri maissa käyttöön luovuttajan oletettua suostumusta koskevia 

ohjelmia tai järjestelyjä, joissa kansalaisille annetaan mahdollisuus liittyä suoraan 

elinluovutusrekisteriin tiettyjen hallinnollisten menettelyjen yhteydessä, mikä vähentäisi 

potilaiden turvautumista mustaan pörssiin ja samalla lisäisi tarjolla olevien elinten määrää, 

jotta voidaan vähentää elinsiirtojen kustannuksia ja terveysmatkailun houkuttavuutta; 

27. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan lisätoimiin, jotta terveydenhoitoalalla tehostettaisiin 

tällaisen ihmiskaupan muodon torjuntaa lisäämällä tietoisuutta ihmiskauppaan liittyvistä 

kysymyksistä ja tarjoamalla pakollista koulutusta; 

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin elinsiirtomatkailun torjumiseksi 

ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joilla lisätään laillisesti hankittujen elinten saatavuutta, 

jotta elinten laittoman hankkimisen torjuntaa voidaan tehostaa ja jotta voidaan perustaa 

elinsiirtoihin käytettävien elinten jäljitettävyyttä koskeva avoin järjestelmä siten, että 

taataan luovuttajien anonymiteetti; kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivoja, joilla 

unionin jäsenvaltioita kannustetaan osallistumaan Eurotransplant- ja Scandiatransplant 

-verkostojen kaltaisiin yhteistyökumppanuuksiin; 

29. huomauttaa, että Maailman terveysjärjestön mukaan ihmiskaupasta ja terveydestä ja 

erityisesti henkisestä ja psyykkisestä terveydestä on rajallisesti tieteellistä tietoa; 
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huomauttaa, että uhrien ja henkiinjääneiden tarpeet aliarvioidaan usein; pyytää näin ollen 

komissiota ja jäsenvaltioiden asiaankuuluvia viranomaisia perustamaan 

seurantajärjestelmän ja jakamaan tietoa ihmiskaupan seurauksista ja uhrien tarpeista sekä 

fyysisen että psyykkisen terveyden osalta; 

30. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kunnioittamaan Yhdistyneiden kansakuntien 

peruskirjaa ja turvapaikkalainsäädännön periaatteita. 
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