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Mary Honeyball 

Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele 

2013/2103(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 157 lõige 4), millega soovitakse asendada 

õigusloomega mitteseotud resolutsiooni ettepanek A7-0071/2014 

Euroopa Parlamendi resolutsioon seksuaalse ärakasutamise ja prostitutsiooni ning selle 

mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 

2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 

inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 

2002/629/JSK
1
, 

A. arvestades, et kogu Euroopas on kasutatud eri lähenemisviise prostitutsiooni suhtes, 

alates vabatahtliku prostitutsiooni tunnustamisest tööna ning seksitöötajatele tööõiguste 

kehtestamisest, kuni prostitutsiooniga seotud mitmesuguste tavade kriminaliseerimiseni; 

B. arvestades, et osades liikmesriikides tunnustatakse vabatahtlikku prostitutsiooni 

füüsilisest isikust ettevõtja tegevusena, millega kaasneb seetõttu ka maksu- ja 

sotsiaalkindlustuse kohustus; 

C. arvestades, et sundprostitutsioon ja seksuaalne ärakasutamine on inimväärikuse 

rikkumised ning on seega vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta põhimõtetega; 

1. märgib, et kohustus tegeleda isiklikust otsusest tuleneva täiskasvanute prostitutsiooniga 

on liikmesriikide pädevuses; 

2. kutsub liikmesriike üles tegema vahet sundprostitutsiooni (inimkaubanduse, seksuaalse 

ärakasutamise ja sügava vaesusega seotud kuriteoga, mille käigus kupeldajad ja 
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sutenöörid kasutavad ära haavatavaid tütarlapsi ja naisi) ja vabatahtliku prostitutsiooni 

vahel, mis tuleneb isiklikust otsusest; 

3. rõhutab, et laste prostitutsioon ei saa kunagi olla vabatahtlik, kuna laps ei ole võimeline 

andma prostitutsiooniks nõusolekut; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võitleksid 

lasteprostitutsiooni (hõlmab kuni 18-aastaseid isikuid) vastu; 

4. innustab liikmesriike tegema koostööd kohapeal tegutsevate organisatsioonidega, kes 

tegelevad toetamise ja prostitutsioonist loobumise strateegiate valdkonnas (mille hulka 

võib vajadusel kuuluda asjakohane rahaline toetus, turvakodude pakkumine ja 

haridusprogrammide rajamine), tagama inimkaubanduse või seksuaalse ärakasutamise 

ohvritele uuenduslikud sotsiaalteenused, sealhulgas toetama sisserännanud ja 

dokumentideta isikuid, rakendama poliitikameetmeid (hoolitsedes selle eest, et 

erinevates politsei- ja sisserändeteenistustes, tervishoiu- ja haridusasutustes rakendataks 

ühtset lähenemisviisi), mille eesmärk on kaitsta seksitöötajaid ja aidata haavatavatel 

naistel ja alaealistel prostitutsioonist loobuda, tagades, et sellistel programmidel oleks 

seaduslik alus ja nimetatud eesmärgi täitmiseks vajalikud rahalised vahendid; rõhutab 

seksuaalse ärakasutamise ohvrite psühholoogilise nõustamise olulisust ja vajadust nende 

sotsiaalse rehabiliteerimise järele; tuletab meelde, et selline protsess vajab aega ja nõuab 

plaani koostamist edasiseks eluks, et pakkuda isikuile, kes soovivad prostitutsioonist 

loobuda alternatiivseid usaldusväärseid ja elujõulisi tulevikuväljavaateid; 

5. kutsub liikmesriike üles võtma võimalikult kiiresti oma siseriiklikku õigusse üle 

direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast 

võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset); 

6. kutsub liikmesriike üles kavandama ja rakendama poliitikameetmeid inimkaubanduse 

(sh seksuaalse ärakasutamise eesmärgil toime pandava inimkaubanduse) probleemiga 

tegelemiseks ning tagama, et kõik asjassepuutuvad pooled, nagu valitsusvälised 

organisatsioonid (sh seksitöötajate juhitud organisatsioonid), politsei ja muud 

õiguskaitseasutused ning sotsiaal- ja meditsiiniteenuste osutajad, saaksid toetust, oleksid 

kaasatud otsustamisprotsessidesse ja teeksid omavahel koostööd; 

7. märgib, et sundprostitutsioon ja inimkaubandus kujutavad endast piiriülest probleemi, 

mida ei saa ükski liikmesriik üksi lahendada: kutsub liikmesriike üles tegema tihedat 

koostööd, et võidelda sundprostitutsiooni, inimkaubanduse ja organiseeritud 

kuritegevusega; 

8. rõhutab suuremat vajadust analüüside ja statistiliste tõendusmaterjalide järgi, et 

otsustada, milline mudel on kõige tõhusam võitluses naiste ja tütarlaste seksuaalse 

ärakasutamise eesmärgil toime pandava kaubitsemise vastu; 

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

 

Or. en 


