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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että ihmiskauppa on vakava ihmisoikeuksien ja ruumiillisen koskemattomuuden 

loukkaus sekä sukupuoleen perustuva rikos, sillä suhteettoman suuri osuus ihmiskaupan 

uhreista on naisia ja tyttöjä, joita kaupataan ensisijaisesti seksuaalista hyväksikäyttöä 

varten; ottaa huomioon, että naiset ja tytöt muodostavat suuren osan myös ihmiskaupan 

muiden muotojen, kuten kotitalous- ja hoivatyössä, valmistusteollisuudessa, elintarvike- ja 

siivousalalla sekä muilla aloilla tehtävän pakkotyön, uhreista; 

B. katsoo, että ihmiskauppa voi olla tulosta globaalista taloudellisesta ja sosiaalisesta 

eriarvoisuudesta ja sitä voi pahentaa entisestään naisten ja miesten yhteiskunnallinen 

eriarvoisuus; ottaa huomioon, että EU:n strategian mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on 

ihmiskaupan perimmäisiä syitä; 

C. katsoo, että ihmiskauppaa on tarkasteltava sekä kysynnän että tuottavuuden näkökulmasta, 

sillä naisten hyväksikäyttö erityisesti seksuaalipalvelujen yhteydessä johtuu tällaisten 

palvelujen kysynnästä ja siitä saatavasta tuotosta; 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-

arvo ja ihmiskaupan torjuminen ovat jatkossakin EU:n kehityspolitiikan sekä EU:n ja 

kolmansien maiden välisten kumppanuuksien ytimessä; kehottaa komissiota toteuttamaan 

sukupuolinäkökulman huomioon ottavia toimenpiteitä laatiessaan uusia 

kehityspolitiikkoja ja tarkastellessaan uudelleen olemassa olevia politiikkoja; 

2. korostaa, että lisäämällä naisten ja tyttöjen taloudellisia ja sosiaalisia 

vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin vähentää heidän alttiuttaan joutua uhriksi, ja kehottaa 

komissiota jatkamaan kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi 

kaikissa kehityspoliittisissa toimissa ja sen varmistamiseksi, että se pysyy naisten 

oikeuksien ohella kolmansien maiden kanssa käytävän poliittisen vuoropuhelun 

asialistalla; 

3. panee merkille Ruotsin mallin aikaan saaman normatiivisen vaikutuksen, joka viittaa 

kysynnän vähentymiseen, ja ehdottaa vastaavanlaisten normatiivisten toimenpiteiden 

käyttöönottoa koko EU:ssa ja sen ulkosuhteiden kautta; 

4. painottaa, että seksipalvelujen kysyntä kehittyneissä maissa pitää yllä ihmiskauppaa 

kehitysmaista ja asettaa ihmiset, esimerkiksi naiset ja tytöt, haavoittuvaan asemaan; 

kehottaa jäsenvaltioita kriminalisoimaan ihmiskaupan uhrin palvelujen tietoisen käytön; 

5. korostaa, että jäsenvaltioiden on kriminalisoitava kaikenlainen ihmiskaupan uhrin 

palvelujen käyttö kansalaistensa toimesta myös silloin, kun tällaiseen tekoon syyllistytään 

jäsenvaltion ulkopuolella ja/tai EU:n ulkopuolella; 

6. painottaa kestävän kehityksen tavoitteiden merkitystä ja mainitsee näistä erityisesti 

tavoitteen 5.2, jossa pyritään lopettamaan kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kaikilla julkisen 
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ja yksityisen elämän aloilla kohdistuva väkivalta, ihmiskauppa ja seksuaalinen ja 

muuntyyppinen hyväksikäyttö mukaan luettuina; 

7. toteaa, että yleismaailmallinen terveydenhuollon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 

liittyvien palvelujen saatavuus on tärkeää erityisesti ihmiskaupan uhreille, jotka voivat 

kärsiä monista fyysisistä ja psyykkisistä ongelmista, jotka ovat välitöntä seurausta 

hyväksikäytöstä; kehottaa jäsenvaltioita luomaan helposti saatavilla olevia 

terveydenhoitopalveluja ja jälkihoitoa ihmiskaupan uhreille; 

8. kehottaa jäsenvaltioita, joissa ihmiskaupan uhrien hyväksikäyttö on tapahtunut, 

tarjoamaan asianmukaista ja tarvittavaa sukupuolen huomioon ottavaa ja yksilöllisiin 

tarpeisiin perustuvaa lääkintähoitoa kiinnittäen erityistä huomiota seksuaalista 

hyväksikäyttöä varten harjoitetun ihmiskaupan uhreihin; 

9. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan sukupuolinäkökulman huomioon ottavia 

toimenpiteitä, joilla parannetaan ihmiskaupan uhrien havaitsemista turvapaikka- ja 

palauttamismenettelyissä, pitämään yksityiskohtaisempaa ja sukupuolen mukaan eriteltyä 

kirjanpitoa ja varmistamaan, että ihmiskaupan uhreille tarjotaan asianmukaista tukea; 

10. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön oikeudellisia välineitä, jotka lisäävät 

ihmiskaupan uhrien mahdollisuuksia ottaa yhteyttä viranomaisiin vaarantamatta omaa 

turvallisuuttaan ja oikeuksiaan uhreina; 

11. kehottaa komissiota, toimivaltaisia EU:n virastoja ja jäsenvaltioita kehittämään 

sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa koulutusta lainvalvonta- ja 

rajavalvontatehtävissä työskentelevälle henkilöstölle, jotta voidaan paremmin tunnistaa 

mahdolliset ihmiskaupan uhrit, erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 

ihmiskaupan uhrit, ja auttaa heitä; 

12. kehottaa tehostamaan ihmiskaupan vastaista EU:n politiikkaa sisällyttämällä sen 

paremmin EU:n laajempiin strategioihin, jotka koskevat turvallisuutta, naisten ja miesten 

tasa-arvoa, talouskasvua, kyberturvallisuutta, muuttoliikettä ja ulkosuhteita; 

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laajentamaan ihmiskaupan määritelmää ottamalla sen 

soveltamisalaan uusia ihmiskaupan toimintatapoja samalla, kun ne tehostavat ihmiskaupan 

vastaisia oikeudellisia toimenpiteitä; kehottaa panemaan merkille joulukuussa 2015 

hyväksytyn päätöslauselmansa (2015/2229(INI)), jossa kohdunvuokraus määriteltiin 

ihmiskeholla käytäväksi kaupaksi ja siten ihmiskauppaan rinnastettavaksi toiminnaksi; 

14. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön Istanbulin yleissopimuksen, 

sillä ihmiskauppaa voidaan pitää naisiin kohdistuvan väkivallan vakavana muotona; 

15. painottaa, että on tärkeää taata tuomioistuimessa ihmiskauppiaita vastaan todistavien 

ihmiskaupan uhrien turvallisuus; 

16. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ihmiskaupan 

kaikkien muotojen torjumiseksi ja kiinnittämään erityistä huomiota ihmiskaupan 

sukupuoliulottuvuuteen erityisesti lapsiavioliittojen, naisten ja tyttöjen seksuaalisen 

hyväksikäytön ja seksiturismin torjumiseksi; kehottaa komissiota ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa tehostamaan Khartumin prosessia lisäämällä siihen liittyvien 
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hankkeiden määrää ja varmistamalla, että useampi maa osallistuu prosessiin aktiivisesti. 
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