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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni, 

A. arvestades, et ebaseaduslikud rändevood suurendavad inimkaubanduse ohtu, sest 

haavatavuse ja ebaseaduslikkuse tõttu on õigusliku aluseta rändajad eriti ohustatud 

inimkaubandusest; arvestades, et sellistest rändajatest on inimkaubandusvõrgustike 

sihtrühm saatjata alaealised, kes moodustavad suure osa Euroopasse saabuvatest 

rändajatest; arvestades, et Europoli andmetel on neist kadunuks jäänud juba 10 000; 

B. arvestades, et Europoli andmetel on interneti kättesaadavus kogu maailmas võimaldanud 

inimkaubandusel üha rohkem areneda veebikeskkonnas; arvestades, et see soodustab uute 

ohvrite leidmise ja ärakasutamise uute vormide teket; 

C. arvestades, et rändajatega kauplemine ja inimkaubandus on omavahel seotud; arvestades, 

et inimkaubanduse võrgustikud kasutavad muu hulgas internetti oma teenuste 

pakkumiseks potentsiaalsetele rändajatele; 

D. arvestades, et liikmesriikide, Europoli ning inimkaubanduse ohvrite päritolu- ja 

transiidiriikide koostöö on oluline vahend võitluses inimkaubanduse võrgustikega; 

E. arvestades, et kolme aasta jooksul, aastatel 2010–2012, kasutati inimkaubanduse 

registreeritud ohvritest 69 % seksuaalsel eesmärgil, 19 % sunniviisilise töö eesmärgil ja 12 

% muul eesmärgil, nagu elundite eemaldamine või ärakasutamine kuritegelikus tegevuses; 

arvestades, et sellel ajavahemikul moodustasid inimkaubanduse registreeritud ohvritest 

naised 67 %, mehed 17 %, tütarlapsed 13 % ja poisid 3 %; arvestades, et kaubitsemise eri 

vormidega võitlemiseks on vaja võtta konkreetseid ja kohandatud poliitikameetmeid; 

1. nõuab, et liikmesriigid rakendaksid lisaks kõigile asjakohastele inimkaubandust 

käsitlevatele õigusraamistikele viivitamata direktiivi 2011/36/EL; nõuab, et komisjon 

võtaks õiguslikke meetmeid liikmesriikide suhtes, kes neid ei kohalda, ning avaldaks 

võimalikult kiiresti rakendamisaruande, mille tähtaeg oli 2015. aasta aprillis; 

2. rõhutab, et inimkaubandus on orjuse tänapäevane vorm ja raske kuritegu, mis on üks 

tõsisemaid inimõiguste rikkumisi, mida ei tohi aktsepteerida ühiskonnas, mis põhineb 

inimõiguste, sh soolise võrdõiguslikkuse austamisel; on ühtlasi seisukohal, et 

inimkaubandust tuleb käsitleda terviklikult ja keskenduda mitte ainult seksuaalsele 

ärakasutamisele, vaid ka sunniviisilisele tööle, elunditega kaubitsemisele, sunniviisilisele 

kerjamisele, sundabieludele, lapssõduritele ja väikelastega kaubitsemisele; 

3. rõhutab, et EL peab inimkaubanduse ärahoidmiseks, uurimiseks ja selle eest vastutusele 

võtmiseks tugevdama politsei- ja õiguskoostööd liikmesriikide ja kolmandate riikidega, 

eriti inimkaubanduse ohvrite päritolu- ja transiidiriikidega, tehes seda eelkõige Europoli ja 

Eurojusti kaudu, kusjuures koostöö peaks hõlmama teabevahetust, eriti teadaolevate 

inimkaubanduse marsruutide kohta, osalemist ühistes uurimisrühmades ning võitlust 

interneti ja muude digitaalsete vahendite abil inimeste inimkaubandusse värbamise vastu; 

rõhutab, et oluline on korrapärane andmete vahetamine liikmesriikide vahel ning Europoli 
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andmebaaside Focal Point Phoenix ja Focal Point Twins täiendamine; ergutab Europoli ja 

Interpoli tegema tihedamat koostööd inimkaubanduse tõkestamiseks ning tuletab meelde, 

et andmete vahetamisel liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel tuleks täielikult järgida 

ELi andmekaitse norme; kutsub liikmesriike koguma rohkem andmeid inimkaubandusega 

võitlemise kohta ja parandama andmete vahetamist omavahel ja kolmandate riikidega; 

4. kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike tagama oma õiguskaitseasutustele ja politseiametitele 

vajaliku personali ja vahendid, et need asutused oleksid võimelised võtma vastu teavet 

perekondadelt või muudest allikatest, vahetama seda teavet asjaomaste Euroopa ja 

siseriiklike asutustega ning nimetatud teavet nõuetekohaselt töötlema ja analüüsima; 

5. rõhutab, et on olemas selge seos seksuaalsetel eesmärkidel toimuva inimkaubanduse ja 

prostitutsiooni vahel, mis nõuab meetmete kehtestamist, et lõpetada nõudlus 

prostitutsiooni järele; 

6. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid õiguskaitsetöötajatele, sealhulgas sellistes 

asutustes nagu Frontex, Europol ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet töötavatele 

isikutele ja muudele ametlikele, kes võivad kokku puutuda inimkaubanduse ohvrite või 

potentsiaalsete ohvritega, asjakohase koolituse inimkaubanduse kohta, et nad oleksid 

võimelised tegelema inimkaubanduse juhtumitega, kusjuures koolitusel peaks olema 

terviklik valdkondadevaheline suunitlus ja erilist rõhku tuleks panna inimkaubanduse 

ohvriks langenud naiste, laste ja muude kaitset vajavate inimrühmade (nagu romad ja 

pagulased) erivajadustele, samuti stiimulite ja täieliku kaitse tagamisele inimkaubanduse 

ohvritele ja teistele isikutele, et nad inimkaubitsejatest teataksid; 

7. on seisukohal, et kolmandatest riikidest pärit inimkaubanduse ohvrid tuleb võrgustikes 

võimalikult kiiresti kindlaks teha ja seepärast on vaja suuremaid jõupingutusi piiridel, et 

tuvastada ohvrid ELi sisenedes; kutsub liikmesriike tegema kolmandate riikidega 

koostööd, et parandada kehtivaid suuniseid, mis võivad aidata konsulaarteenistustel ja 

piirivalvel inimkaubanduse ohvreid kindlaks teha, ning rõhutab sellega seoses vajadust 

vahetada parimaid tavasid, eeskätt piiril toimuvate küsitlemiste osas; rõhutab ühtlasi 

vajadust tagada piiri- ja rannikuvalveametnikele juurdepääs Europoli andmebaasidele; 

8. kutsub Euroopa välisteenistust vahetama kolmandate riikidega parimaid tavasid esmalt 

selleks, et politseiasutused ja humanitaartöötajad teaksid, mil viisil on parim alustada 

suhtlemist ohvritega, ning seejärel, kuidas kohaldada ohvrite individuaalse hindamise 

põhimõtet, et teha kindlaks nende erivajadused, neid abistada ja kaitsta; 

9. kutsub ELi ja liikmesriikide õiguskaitseasutusi tõhustama oma suutlikkust teha 

finantsuurimisi ja võtta vastutusele üksikisikuid ja kuritegelikke võrgustikke, kes lõikavad 

inimkaubandusest kasu, ning võtma töös olulise strateegilise põhimõttena omaks käsituse 

„aja raha jälge“; rõhutab, et tegelda tuleb inimkaubandusest saadava tuluga, ja märgib 

ühtlasi, et sellist tulu võidakse kasutada muude selliste raske kuritegevuse vormide, 

näiteks terrorismi, uimasti- ja relvakaubanduse ning rahapesu rahastamiseks; rõhutab, et 

liikmesriikide rahapesu andmebürood tuleks senisest enam kaasata inimkaubanduse 

vastasesse võitlusesse ja nad peaksid tegema koostööd, et vahetada paremini teavet ja häid 

tavasid; on seisukohal, et liikmesriigid peaksid tihendama koostööd inimkaubandusega 

seotud isikute varade külmutamisel ja konfiskeerimisel, kuna see võiks olla tõhus vahend 

inimkaubanduse muutmiseks madala riski ja suure tuluga ärist suure riski ja madala tuluga 

äriks; 
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10. palub Euroopa Komisjonil, Euroopa Ülemkogul ja Euroopa välisteenistusel kolmandate 

riikidega rahvusvaheliste kokkulepete, tagasivõtulepingute ja koostöölepingute üle 

peetavatel läbirääkimistel panna rõhku asjaolule, et kolmandatel riikidel on vaja tõhusalt 

võidelda inimkaubanduse vastu, suurendada inimkaubandusega tegelejate üle 

kohtumõistmist ja parandada ohvrite kaitset; 

11. palub komisjonil hinnata vajadust vaadata läbi tulevase Euroopa Prokuratuuri volitused, et 

lisada selle asutamise järel tema pädevustesse inimkaubandusvastane võitlus; 

12. kutsub liimesriike käsitlema kuriteona inimkaubanduse ohvri teenuste teadlikku 

kasutamist, sh inimkaubanduse ohvri või teiste isikute ärakasutamist prostitutsioonis või 

muudes seksuaalse ärakasutamise vormides, sunniviisilist tööd või pealesunnitud 

teenuseid, sealhulgas kerjamist, orjust või sellele sarnast tegevust, sundust, ärakasutamist 

kuritegelikuks tegevuseks ja elundite eemaldamist; 

13. tuletab meelde, et rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine ja inimkaubandus on 

omaette nähtused, mille peamine erinevus seisneb selles, et rändajad on nõustunud üle 

piiri toimetamisega ja see lõpeb nende sihtkohta jõudmisel, erinevalt inimkaubanduse 

ohvritest, keda kasutatakse ära sundimise, pettuse ja kuritarvitamisega ilma igasuguse 

nõusolekuta; rõhutab, et neil nähtustel võib olla ka kokkupuutepunkte, sest on olemas oht, 

et pagulasi ja muid rändajaid üle piiri ELi toimetavad kuritegelikud rühmitused võivad 

neid, eriti saatjata alaealisi ja üksi rändavaid naisi, inimkaubanduse ohvritena 

sunniviisiliselt ära kasutada; nõuab, et liikmesriikide pädevad ametiasutused pööraksid 

oma politsei- ja õiguskoostöös ning õiguskaitsetegevuses sellele osalisele kattumusele 

tähelepanu; 

14. on seisukohal, et tegeliku nõusolekuga ei saa olla tegemist olukorras, kus kolmanda riigi 

kodanik viiakse oma riigist ära ja tuuakse ELi (või kui ELi kodanik viiakse teise 

liikmesriiki) prostitutsiooni, mõnes muus vormis seksuaalse ärakasutamise või 

sunniviisilise töö eesmärgil; 

15. rõhutab ELi toimimise lepingu artikli 82 lõikes 1 sätestatud vastastikuse tunnustamise 

põhimõtte olulisust; kutsub komisjoni, liikmesriike ja ELi asutusi kindlustama 

inimkaubanduse ohvrite seisundit, tunnustades vastastikku täielikult kohtu- ja 

haldusotsuseid, mis on muu hulgas seotud inimkaubanduse ohvrite kaitsemeetmetega, mis 

tähendab, et kui ohvri seisund on ühes liikmesriigis kindlaks tehtud, tuleb seda kohaldada 

kogu Euroopa Liidu territooriumil ning seega tuleks ohvreid (või neid esindavaid 

ühendusi) toetada ja abistada juhul, kui nende seisundit ei tunnustata liidu piires reisimise 

korral; 

16. on seisukohal, et pagulasseisundit, varjupaigataotleja staatust, humanitaarviisa saanud või 

rahvusvahelist kaitset vajavat isikut tuleb inimkaubanduse ohvri puhul lugeda 

riskifaktoriga isikuks; nõuab, et liikmesriigid tagaksid õiguskaitseasutuste ja 

varjupaigaametite koostöö, et aidata inimkaubanduse ohvritel, kes vajavad rahvusvahelist 

kaitset, esitada kaitse saamise taotlus; rõhutab, et inimkaubanduse tõkestamiseks võetavad 

meetmed ei tohiks kahjustada inimkaubanduse ohvrite, rändajate, pagulaste ja 

rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste õigusi; 

17. juhib tähelepanu muret tekitavale asjaolule, et mõned liikmesriigid kasutavad 

kinnipidamist sageli süstemaatiliselt ja ülemääraselt, kuigi see peaks olema viimane 
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abinõu; rõhutab, et kinnipidamine viib väga tihti rändajate ja varjupaigataotlejate 

põhiõiguste rikkumiseni; kutsub liikmesriike lõpetama viivitamata inimkaubanduse 

ohvrite ja laste kinnipidamise; nõuab kinnipidamiskeskuste praeguses olukorras suuremat 

läbipaistvust (kodanikuühiskonnale, ajakirjanikele ja parlamendiliikmetele parema 

juurdepääsu tagamise teel); kutsub liikmesriike rohkem ja süstemaatilisemalt kasutama 

kinnipidamisele teisi alternatiive, võttes arvesse kaitsetute rühmade, näiteks 

inimkaubanduse ohvrite vajadusi; 

18. kutsub liikmesriike rakendama täielikult ja korrektselt direktiivi 2011/36/EL artiklit 8; 

tuletab meelde, et inimkaubanduse ohvreid ei tohiks kriminaalkorras karistada ega panna 

neid vastutama kuritegude eest, milles neid sunniti osalema, eriti prostitutsiooni, muu 

seksuaalse kuritarvitamise või sunniviisilise töö korral; 

19. toonitab, et inimkaubanduse ohvrid on kuritegevuse ohvrid, kes peaksid saama kaitset ja 

elamisloa sõltumata sellest, kas nad on valmis õiguskaitseasutustega koostööd tegema või 

mitte; peab oluliseks, et pärast põhjaliku riskihinnangu andmist selle kohta, kas 

konkreetne inimkaubanduse ohver võib turvaliselt kodumaale naasta, võttes arvesse ohvri 

enda hinnangut olukorrale, tuleks elamisluba anda neile ohvritele ja nende perekondadele, 

kelle ohutus pärast oma päritoluriiki tagasipöördumist ei ole tagatud; tuletab sellega 

seoses meelde, et igasugune tagasisaatmine peab olema kooskõlas tagasi- ja väljasaatmise 

lubamatuse põhimõttega vastavalt liikmesriikide rahvusvahelisest õigusest tulenevatele 

kohustustele; palub komisjonil vaadata läbi nõukogu direktiiv elamisloa väljaandmise 

kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on 

inimkaubanduse ohvrid; rõhutab, et läbivaatamine peaks hõlmama ka sätteid, milles 

käsitletakse elamislube isegi juhul, kui pädevate asutustega ei tehta koostööd, ja ELi 

ühtlustatud järelemõtlemisaja kestust; 

20. rõhutab, et eeskätt kolmandatest riikidest pärit ohvrid mõistavad harva selle riigi keelt ja 

kultuuri, kuhu neid inimkaubanduse käigus toodi; rõhutab, et seepärast saab neile osaks 

täiendav psüühiline stress ja frustratsioon; 

21. on seisukohal, et inimkaubanduse ohvrite roll tunnistajatena on olulise tähtsusega, et 

murda inimkaubanduse võrgustikud ning tuua sellega tegelejad kohtu ette ja nad süüdi 

mõista; rõhutab, et ohvritele on vaja tagada tõhus kaitse, et nad saaksid kartuseta 

tunnistusi anda; ergutab sellega seoses liikmesriikide õiguskaitseasutusi kasutama 

olemasolevaid tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad ohvritel anda tunnistusi turvalisest 

kohast; 

22. märgib, et vastavalt Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmetele on 

rändajate ja pagulaste tagasisaatmine seotud põhjendatud turvalisuseriskiga, sest on oht, et 

neist saavad uuesti inimkaubanduse ohvrid, ning need riskid tuleb kindlaks teha, neid 

hinnata ja vähendada, sest sageli suureneb ärakasutajatest tulenev oht inimkaubanduses 

kasutatud rändajatele, kui neil on õnnestunud põgeneda, nad on teinud koostööd 

õiguskaitseametnikega või andnud tunnistusi kohtus1; 

23. palub liikmesriikidel tagada inimkaubanduse ohvritele ja nende pereliikmetele tasuta 

õigusabi ja -nõustamise kättesaadavuse, kaasa arvatud kriminaal-, tsiviil- ja 

                                                 
1 Vt Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IMO) 2011. aasta aruanne inimkaubanduse vastase tegevuse ja 

kaitsetute rändajate abistamise kohta, lk 23. 
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migratsioonimenetluste puhul; rõhutab, et vajalikud on inimkaubanduse probleemi 

konkreetne ja keskendatud käsitus ning kaitse tagamine kaitset vajavas olukorras 

rühmadele, nagu pagulased, puudega inimesed, romad ja lapsed, sealhulgas saatjata 

alaealised, kes on pärit kolmandest riikidest; 

24. tuletab meelde, et lastega kaubitsemisega kaasnevad sageli seksuaalse ärakasutamise 

juhtumid, prostitutsioon, sunniviisiline töö või elundite eemaldamine ja nendega 

kaubitsemine ning rõhutab, et kaubitsetud laste puhul ei tohi kunagi arvesse võtta 

võimalust, et tööks või teenuste osutamiseks on laps andnud nõusoleku; peab muret 

tekitavaks Europoli 2016. aasta jaanuari hinnangut, mille kohaselt on vähemalt 10 000 

saatjata lapspagulast kadunud pärast ELi jõudmist; peab taunimisväärseks asjaolu, et 

õiguskaitseametnikud kohtlevad sageli ohustatud lapsi õigusrikkujate või õigusliku aluseta 

rändajatena ega otsi järjepidevalt inimkaubanduse märke, et teha kindlaks kaubitsemise 

ohvrid; 

25. usub, et saatjate alaealiste puhul on oluline paremini ja ennetavamalt teha kaubitsemise 

ohvriks langenud lapsed kindlaks eeskätt piiriületamisel ja vastuvõtukeskustes, samuti on 

vajalik tihedam valdkondadevaheline koostöö, et tagada laste huvide tõhus kaitse; peab 

vajalikuks liikmesriikides kehtivate eestkostesüsteemide tugevdamist, et hoida ära saatjata 

ja vanematest eraldatud laste sattumist organiseeritud inimkaubanduse organisatsioonide 

kätte; 

26. tuletab meelde, et direktiivis 2011/36/EL on sätestatud: „Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed, et leida püsiv lahendus, mille aluseks on iga lapse huvide hindamine.“; usub, et 

püsiva lahenduse saab leida lapse integreerimisega neid vastuvõtvasse ühiskonda või 

perekonna taasühinemisega, et lapsel oleks võimalik jõuda oma pereni mõnes teises 

liikmesriigis; 

27. ergutab liikmesriike parandama inimkaubanduse ohvrite kaitset ja õigusi 

kriminaalmenetluse eel, selle ajal ja pärast seda; soovitab liikmesriikidel, kui nad viivad 

ohvrite nõuetekohase kaitse tagamiseks läbi individuaalset riskihindamist, võtta arvesse 

haavatavuse tegureid, nagu sugu, rasedus, tervislik seisund, puue, seksuaalne suunitlus, 

vanus ning seda, kas ohvril on pagulase, varjupaigataotleja või rahvusvahelist kaitset 

vajava isiku seisund; kutsub liikmesriike parandama inimkaubanduse ohvrite perekonnaga 

taasühinemise poliitikat, eriti kui see on vajalik nende kaitsmiseks; 

28. tuletab meelde, et enne viisanõudest loobumise lepingu sõlmimist, hindab komisjon 

asjaomasest kolmandast riigist tulenevaid ohte, eriti seoses ebaseadusliku rändega; 

rõhutab, et inimkaubanduse võrgustikud võivad kasutada ka seadusliku rände kanaleid; 

palub seepärast komisjonil lisada viisanõudest loobumise lepingute kriteeriumide hulka 

inimkaubandusealase tõhusa koostöö asjaomase kolmanda riigiga; 

29. juhib tähelepanu asjaolule, et ELil on vaja siduvat ja kohustuslikku seadusandlikku 

lähenemisviisi ümberasustamisele, nagu on ette nähtud komisjoni rände tegevuskavas; 

juhib tähelepanu asjaolule, et humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmist saab kasutada lisaks 

ümberasustamisele, et pakkuda vajaduse korral ja sageli ajutiselt kiireloomulist kaitset 

kõige haavatavamatele isikutele, nagu saatjata alaealistele, puudega pagulastele või 

kiireloomuliste meditsiinilise vajadustega inimestele; 

30. on seisukohal, et liikmesriigid peaksid töötama välja ohvrite kaitse ja abistamise 
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süsteemid, et aidata neil pääseda ärakasutamisest, tagades neile eelkõige nõuetekohase 

majutuse, mis ei tohiks sõltuda ohvri residentsusest, aga ka nõustamise ja teavitamise, 

sotsiaalse, haridusliku ja ametialase toetuse, taasintegreerimise programmid, arsti- ja 

psühholoogi abi koos sotsiaal- ja koolitusalaste meetmetega; 

31. nõuab, et liikmesriigid pööraksid erilist tähelepanu haavatavatele rühmadele, keda 

võidakse sundida kerjama, näiteks romadele, ning võtma seda arvesse oma riigi romade 

integreerimise strateegiates; 

32. rõhutab, et lapsi ja puudega inimesi tuleks pidada inimkaubanduse haavatavateks 

ohvriteks; toonitab, et inimkaubanduse ohvritel võib tekkida puue inimkaubanduse käigus, 

kuid samas võib puudega isiku võtta sihikule inimkaubitseja just tema haavatavuse tõttu; 

33. tõdeb, et inimkaubanduses on oluline osa info- ja kommunikatsioonitehnoloogial ning 

samas kui tehnoloogiat kasutatakse ohvrite värbamise ja ärakasutamise hõlbustamiseks, 

võib seda kasutada ka inimkaubanduse ennetamise vahendina; on seisukohal, et rohkem 

tuleks uurida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osa inimkaubanduses; 

34. palub komisjonil hinnata interneti kasutamist inimkaubanduses, eriti selle osa seksuaalsel 

ärakasutamisel veebis; palub Europolil tõhustada internetisisust teavitamise üksuse (EU 

IRU) raames võitlust veebipõhise kaubitsemisega, et teha kindlaks inimkaubandusega 

seotud materjalid, neist teada anda ja need kõrvaldada; 

35. palub komisjonil kohandada oma koostööd kolmandate riikidega, et võtta arvesse 

inimkaubanduse uute vormide arengut internetis; kutsub komisjoni ja Europoli kaaluma 

võimalusi teha koostööd Euroopa ja kolmandate riikide küberkuritegevuse vastaste 

organitega (eriti Europoli raames); palub komisjonil samuti uurida kõiki koostöövõimalusi 

internetiteenuste pakkujatega, et teha kindlaks inimkaubandusega seotud sisu internetis ja 

võidelda selle vastu; palub komisjonil teavitada nõuetekohaselt Euroopa Parlamenti; 

36. kutsub ELi ja liikmesriike hoidma oma välissuhetes ja kolmandate riikide peetavas 

dialoogis esikohal võitlust inimkaubandusega, mis on raske inimõiguste rikkumine; 

37. rõhutab, et ELi välissuhetes tuleb edendada Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu 

võitlemise konventsiooni täielikku ratifitseerimist ja rakendamist; 

38. rõhutab, et sundabielu võib käsitleda inimkaubanduse vormina, kui see hõlmab ohvri 

ärakasutamist, ning kutsub kõiki liikmesriike üles seda mõõdet inimkaubanduse mõiste 

määratlemisel arvesse võtma; rõhutab, et ärakasutamine võib olla seksuaalne (abielusisene 

vägistamine, sunniviisiline prostitutsioon ja pornograafiale sundimine) või majanduslik 

(majapidamistöödele sundimine või sunniviisiline kerjamine) ning et inimkaubanduse 

lõppeesmärk võib olla sundabielu (ohvri müümine abikaasana või abielu sõlmimine 

sundolukorras); tuletab meelde, et sundabielul võib olla rahvusvaheline mõõde; kutsub 

seepärast liikmesriike tagama rände eest vastutavatele riigiasutustele nõuetekohase 

koolituse sundabielu kohta inimkaubanduse kontekstis; palub komisjonil ühtlasi 

tugevdada parimate tavade vahetamist selles valdkonnas; 

39. märgib, et on tekkinud inimkaubanduse uus vorm – lunaraha väljapressimise ja ränga 

piinamisega seotud inimkaubandus; tõdeb, et sellist inimestega kaubitsemise uut vormi 

iseloomustab väljapressimine, peksmine ja vägistamine, millega sunnitakse ELis ja 
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väljaspool seda elavaid perekondi ja sugulasi võlgu ära maksma; 

40. nõuab, et EL ja liikmesriigid tunnistaksid inimkaubanduse vormina lunaraha 

väljapressimise ja piinamisega seotud inimkaubanduse; on seisukohal, et sellest raskete 

traumadega pääsenuid tuleks lugeda karistatava inimkaubanduse ohvriteks ning nad 

peaksid saama kaitset, abi ja toetust1; 

41. on seisukohal, et ohutud ja seaduslikud viisid ELi sisenemiseks vähendaksid haavatavust 

ja inimkaubandust; 

42. tuletab meelde, et kooskõlas direktiiviga 2011/36/EL peaksid liikmesriigid ergutama 

kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevust ja tegema nendega tihedat koostööd, 

eeskätt poliitiliste algatuste koostamisel, teavitus- ja teadlikkuse suurendamise 

kampaaniates ning teadus- ja haridusprogrammides, koolituste korraldamisel ning 

inimkaubandusvastaste meetmete mõju järelevalvel ja hindamisel; juhib ühtlasi 

tähelepanu asjaolule, et valitsusvälised organisatsioonid peaksid samuti abistama ohvrite 

varajasel kindlakstegemisel, nende abistamisel ja toetamisel; rõhutab, et liikmesriigid 

peaksid tagama selle, et valitsusväliseid organisatsioone kaitstaks kättemaksu, ähvardust 

ja hirmutamise eest ning neile ei esitataks ka süüdistust, kui nad abistavad 

inimkaubanduse ohvreid, kelle seisund on õigusliku aluseta; 

43. kutsub komisjoni ja liikmesriike võtma sihtotstarbelisi ja asjakohaseid ennetusmeetmeid, 

nagu haridus ja koolitus ning teadlikkuse suurendamise kampaaniad ja teadusprogrammid, 

mille eesmärk on vähendada inimkaubanduse ohvriks langemise ohtu; kutsub liikmesriike 

koolitama oma kodanikke inimkaubanduse ja selle ohvrite kindlakstegemise valdkonnas, 

tehes seda teavituskampaaniatega, sealhulgas suurendades teadlikkust seksturismi mõjust 

ja tagajärgedest ning sellest, et paljusid kaitsetuid naisi ja lapsi, kes on tegelnud 

ellujäämise nimel seksiga, on ära kasutatud seksturismitööstuse huvides; 

44. avaldab tunnustust Europoli eriti Focal Point Twins raames tehtud tööle, et teha kindlaks 

kolmandatesse riikidesse laste kuritarvitamise eesmärgil reisivad inimesed; kutsub 

liikmesriike tegema koostööd Europoliga, et tagada korrapärane ja kiire andmevahetus; 

45. soovitab rahvusvahelisel üldsusel pöörata erilist tähelepanu inimkaubanduse probleemile 

kriisiolukordades, näiteks loodusõnnetuste ja relvakonfliktide korral, aga ka riikides, kus 

rängalt rikutakse inimõigusi ja kus inimestel ei ole muud valikut, kui lahkuda riigist, et 

vähendada ohvrite haavatavust inimkaubitsejate ja muude kuritegelike võrgustike suhtes; 

46. kutsub liikmesriike kehtestama paremaid süsteeme selliste eratööhõivebüroode tegevuse 

jälgimiseks, kes toovad kolmandate riikide kodanikke töötamise eesmärgil ELi; 

47. kutsub ELi ja liikmesriike tegema koostööd erasektori ja kõigi asjaomaste 

sidusrühmadega, et ennetada inimkaubandust kogu tarneahela ulatuses, võttes eriti arvesse 

laste töö kasutamise juhtumeid; rõhutab, et on vaja luua inimkaubanduse vastane Euroopa 

ettevõtluskoalitsioon, mida on kirjeldatud inimkaubanduse kaotamist käsitlevas ELi 

strateegias (2012–2016). 

                                                 
1 Seda uut inimkaubanduse liiki on mainitud parlamendi 10. märtsi 2016. aasta resolutsioonis olukorra kohta 

Eritreas. 
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