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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et inimkaubandus kujutab endast inimõiguste ja kehalise puutumatuse õiguse 

jämedat rikkumist ning on soolise kuuluvusega seotud kuritegu, mille puhul 

ebaproportsionaalselt suure osa ohvritest moodustavad naised ja tütarlapsed, kellega 

kaubeldakse valdavalt seksuaalse ärakasutamise eesmärgil; arvestades, et naised ja 

tütarlapsed moodustavad ka märkimisväärse osa inimkaubanduse muude vormide – nt 

inimeste sunniviisiline ärakasutamine koduabilise ja hooldaja töös, tootval tööl, 

toidusektoris, puhastusteenuste osutamisel ja muudes sektorites – ohvritest; 

B. arvestades, et inimkaubanduse põhjuseks võib olla ülemaailmne majanduslik ja sotsiaalne 

ebavõrdsus ning seda võib veelgi süvendada naiste ja meeste ebavõrdsus ühiskonnas; 

arvestades, et ELi strateegias nähakse inimkaubanduse ühe algpõhjusena naistevastast 

vägivalda; 

C. arvestades, et inimkaubandust tuleb vaadelda nii nõudluse kui ka kasusaamise 

seisukohast, kuna naiste ärakasutamine, eelkõige ärakasutamine seksiteenustes, on 

tingitud nõudlusest nende teenuste järele ja tulust, mida sellest on võimalik saada; 

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et inimõigused, sooline võrdõiguslikkus ja 

võitlus inimkaubanduse vastu jääksid ELi arengupoliitikas ja kolmandate riikidega 

sõlmitavates partnerlustes kesksele kohale; kutsub komisjoni üles nägema uut 

arengupoliitikat kavandades ja olemasolevaid arengupoliitilisi meetmeid läbi vaadates ette 

soospetsiifilisi meetmeid; 

2. toonitab, et naiste ja tütarlaste majandusliku ja sotsiaalse mõjuvõimu suurendamine 

vähendaks nende kaitsetust inimkaubanduse ohvriks langemise ees, ja kutsub komisjoni 

üles jätkama sihipäraste meetmete rakendamist soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmiseks 

arengukoostöö kõigis osades ning tagama, et sooline võrdõiguslikkus ja naiste õigused 

jääksid kolmandate riikidega peetavate poliitiliste dialoogide päevakorda; 

3. märgib, et Rootsi mudelil on normatiivne mõju nõudluse vähendamisele, ning soovitab 

samalaadsed normatiivsed meetmed kasutusele võtta kogu ELis ja ka liidu välissuhete 

kaudu; 

4. toonitab, et arenenud maades valitsev nõudlus seksuaalteenuste järele hoogustab 

inimkaubandust arengumaadest ning seab inimesed, sealhulgas naised ja tütarlapsed, 

kaitsetusse olukorda, ning kutsub liikmesriike üles kriminaliseerima inimkaubanduse 

ohvrite teenuste teadliku kasutamise; 

5. rõhutab, et oluline on see, et liikmesriigid kriminaliseeriksid inimkaubanduse ohvrite 

teenuste kasutamise oma kodanike poolt ka juhul, kui see toimub väljaspool liikmesriiki 

ja/või väljaspool ELi; 

6. rõhutab, et olulised on säästva arengu eesmärgid ja eelkõige eesmärk 5.2, milles nõutakse 

naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kõigi vormide, sealhulgas inimkaubanduse ning 
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seksuaalse ja muud laadi ärakasutamise lõpetamist nii avalikus ruumis kui ka erasfääris; 

7. märgib, et tähtis on tervishoiu ning seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu üldine 

kättesaadavus, ja see on eriti oluline inimkaubanduse ohvrite jaoks, kellel võib 

ärakasutamise otsesel tagajärjel olla palju füüsilisi ja vaimseid probleeme; kutsub 

liikmesriike üles looma inimkaubanduse ohvritele kergesti kättesaadavaid tervishoiu- ja 

järelhooldusteenuseid; 

8. kutsub neid liikmesriike, milles on esinenud inimkaubanduse ohvrite ärakasutamist, 

võimaldama neile kohast ja hädavajalikku soospetsiifilist arstiabi vastavalt nende 

individuaalsetele vajadustele ning pöörama sealjuures erilist tähelepanu seksuaalse 

ärakasutamise tõttu kannatanud inimkaubanduse ohvritele; 

9. kutsub liikmesriike üles rakendama soospetsiifilisi meetmeid, et parandada 

inimkaubanduse ohvrite väljaselgitamist varjupaiga- ja tagasisaatmismenetlustes, koguma 

üksikasjalikumaid ja sooliselt eristatud andmeid ning tagama, et sellised ohvrid 

suunatakse samuti nõuetekohaste toetusvõimaluste juurde; 

10. kutsub liikmesriike üles rakendama õiguslikke vahendeid, mis parandaksid 

inimkaubanduse ohvrite võimalusi ametivõimudega ühendust võtta ilma enda kui ohvrite 

isiklikku julgeolekut ja õigusi ohtu seadmata; 

11. kutsub komisjoni, pädevaid ELi ameteid ja liikmesriike üles välja kujundama soopõhise 

koolituse õigus- ja piirikaitse teenistuste töötajate jaoks, et paremini kindlaks teha ja 

abistada võimalikke inimkaubanduse, eelkõige seksuaalse ärakasutamise eesmärgil 

toimuva inimkaubanduse ohvreid; 

12. nõuab ELi inimkaubandusevastase poliitika mõjusamaks muutmist, selle sügavamat 

seostamist ELi laiemate strateegiatega julgeoleku, meeste ja naiste võrdsuse, 

majanduskasvu, küberjulgeoleku, rände ja välissuhete vallas; 

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles laiendama inimkaubandusevastaste õiguslike 

meetmete tõhustamise käigus ka inimkaubanduse määratlust, lisades sellesse 

inimkaubanduse uued vormid; võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi 2015. aasta 

detsembris vastuvõetud resolutsiooni 2015/2229(INI), milles surrogaatemadust 

nimetatakse inimkehaga toimuvaks kaubitsemiseks ja võrdsustatakse see seetõttu 

inimkaubandusega; 

14. kutsub kõiki liikmesriike üles Istanbuli konventsiooni ratifitseerima ja rakendama, kuna 

inimkaubandust võib käsitada naistevastase vägivalla raske vormina. 

15. rõhutab, et oluline on tagada nende inimkaubanduse ohvrite julgeolek, kes annavad kohtus 

tunnistusi inimkaubitsejate vastu; 

16. kutsub liikmesriike üles tõhustama koostööd kolmandate riikidega, et võidelda kõigi 

inimkaubanduse vormide vastu, ning pöörama erilist tähelepanu inimkaubanduse soolisele 

dimensioonile, et eelkõige võidelda laste abielude, naiste ja tütarlaste seksuaalse 

ärakasutamise ning seksiturismi vastu; palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel 

mitmekordistada pingutusi Hartumi protsessi raames – suurendada konkreetsete projektide 

hulka ja tagada rohkemate riikide aktiivne osalemine. 
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