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SELETUSKIRI

Raporti eesmärk on hinnata, kuidas on rakendatud direktiivi 2011/36/EL, millega 
kehtestatakse miinimumeeskirjad kuritegude ja sanktsioonide määratlemiseks 
inimkaubanduse valdkonnas, keskendudes rände- ja soolisele aspektile. Raport hõlmab 
õigusaktide ülevõtmismeetmeid liikmesriikide tasandil, direktiivi praktilist rakendamist 
liikmesriikides, sellega seotud positiivseid saavutusi ja ka ette tulnud raskusi. Raportis 
esitatakse lõppmärkustena komisjonile ja liikmesriikidele arvukad soovitused selle kohta, 
kuidas direktiivi rakendamist edaspidi veelgi tulemuslikumaks muuta.

Taustteave – inimkaubanduse vastu võitlemise direktiiv (direktiiv 2011/36/EL)

Nagu kõnealuses direktiivis sedastatakse, on inimkaubandus raske kuritegu, mis pannakse 
sageli toime organiseeritud kuritegevuse raames, ja põhiõiguste ränk rikkumine. Selles 
2011. aastal vastu võetud direktiivis tuuakse esile inimkaubandusevastast võitlust käsitlev 
ühtne, soospetsiifiline ja inimõigusi arvestav lähenemisviis.

Direktiivi kohaselt on inimkaubandus „isikute värbamine, transportimine, üleviimine, 
varjamine või vastuvõtmine, milleks kasutatakse ähvardusi, jõudu või muid sunnimeetodite 
vorme, inimröövi, kelmust, pettust, võimu või kaitsetu seisundi kuritarvitamist või teise isiku 
üle kontrolli omava isiku nõusoleku saavutamiseks raha või hüvitiste võtmist või andmist 
ärakasutamise eesmärgil“ (artikli 2 lõik 2).

Direktiiv sisaldab kriminaalõiguse sätteid õigusrikkujatele süüdistuse esitamise, ohvrite kaitse 
ja abistamise, sealhulgas nende õiguste kaitsmise kohta kriminaalmenetlustes. Eesmärk on 
tõkestada inimkaubandust ja näha ette rakendamise järelevalve. See direktiiv on tihedalt 
seotud direktiiviga 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile 
pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, ja selles tunnistatakse inimkaubanduse 
soospetsiifilisust ning asjaolu, et meeste ja naistega kaubitsetakse sageli eri eesmärkidel, 
mistõttu peaks abi ja toetusmeetmed olema samuti soospetsiifilised.

Direktiiv tuli võtta riiklikesse õigusaktidesse üle hiljemalt 6. aprilliks 2013 ning komisjon 
esitas 6. aprilliks 2015 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohta, kuidas 
liikmesriigid direktiivi järgivad. Komisjon avaldas 2016. aastal oma esimese perioodilise 
aruande inimkaubandusevastases võitluses tehtud edusammude kohta vastavalt direktiivi 
artiklile 20, teise aruande 2018. aasta detsembris ja kolmas aruanne avaldatakse 2020. aasta 
oktoobris.

Nendest aruannetest ja teiste sidusrühmade aruannetest ilmneb, et isegi kümme aastat pärast 
direktiivi vastuvõtmist takistavad selle täielikku rakendamist teatavad asjaolud. Käesoleva 
rakendamisraporti eesmärk on need takistused välja selgitada ja esile tuua ning anda 
komisjonile, liikmesriikidele ja teistele sidusrühmadele konkreetseid soovitusi selle kohta, 
kuidas tavasid kõige tõhusamalt ühtlustada, et kõrvaldada direktiivi täieliku ja tõhusa 
rakendamise takistused.

Direktiivi 2011/36/EL rakendamisraporti metodoloogia

Raporti koostamiseks võtsid kaks kaasraportööri ette mitmeid tegevusi. Nende hulka kuulusid 
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parlamendi uuringuteenistuse rakendamishinnang teemal „Trafficking in Human Beings: 
Migration and Gender Issues“ (Inimkaubandus – rände- ja soolised küsimused), mis avaldati 
2020. aasta septembris, 2020. aasta veebruaris naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjonis toimunud sooliste aspektide seminar ning arvukad konsultatsioonid 
institutsiooniliste ja kodanikuühiskonna sidusrühmadega. Selleks, et saada selge ülevaade 
tegelikust olukorrast, korraldati ka mitmeid kohtumisi järgmiste valitsusväliste 
organisatsioonidega: ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemis büroo, ÜRO Soolise 
Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Agentuur, Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiamet, Euroopa naiste surverühm, Women’s Link Worldwide, CEAR, APRAMP, 
ACCEM, Proyecto Esperanza.

Raporti ja hindamise kokkuvõte

Paljud inimkaubanduse ohvrid ja inimkaubitsejad jäävad tuvastamata ega kajastu ametlikus 
statistikas. Seetõttu on suur osa statistilistest andmetest ja aruannetest lünklikud ega kajasta 
olukorda piisavalt. Liikmesriigid peaksid suurendama jõupingutusi, et võidelda 
inimkaubanduse vastu rände valdkonnas, keskendudes uutele mustritele, nagu naiste ja 
tütarlaste vastu suunatud ebaproportsionaalne kaubitsemine seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil. Otsustavamalt tuleb võidelda karistuseta jäämise vastu, võttes vastutusele ohvreid 
ekspluateerivad ja kuritarvitavad isikud, sealhulgas teadlikult ohvrite teenuseid kasutavad 
inimesed.

Vaja on koordineeritumat lähenemisviisi rahvusvahelistes aspektides, et tuvastada kuriteo 
toimepanijad tuluvoogude järgi. Pea kõigi riikide aruannetes rõhutatakse, et inimkaubanduse 
ohvrite kaitsmise ja abistamise peamiseks takistuseks on ebapiisav rahastamine.

Ohvrite kaitsmine, abistamine ja toetamine
Andmete kohaselt on ohvrite tuvastamismäär endiselt väike, vaatamata liikmesriikide soovile 
arendada välja ennetavad kinnipidamismeetmed. Seda asjaolu võivad seletada mitmesugused 
põhjused, näiteks teatavad ohvrid ise nende vastu toime pandud kuritegudest suhteliselt harva 
(mis võib olla seotud ohvrite usaldamatusega õiguskaitseasutuste vastu, kogetud traumaga, 
hirmuga kuriteo toimepanija ees jne). Teisalt pakuvad liikmesriikide kriminaalõigussüsteemid 
endiselt vaid mõõdukaid stiimuleid, et julgustada ohvreid endast teatama, eriti kui nende hirm 
võimalike riskide, näiteks kättemaksu või väljasaatmise ees, on suurem.

Inimestel, kes kõige tõenäolisemalt puutuvad kokku inimkaubanduse ohvritega 
(täitevametnikud, prokurörid, tervishoiuteenuste osutajad, haridustöötajad, 
lastekaitseametnikud, tööinspektorid jne), on endiselt vaja suuremat mõjujõudu, et ohvreid 
tuvastada ning neid aidata ja suunata inimkaubandusevastase võitluse direktiivi kohaselt. 
Kvalifitseeritud töötajad peavad pakkuma ohvritele piisavaid vahendeid ja ressursse, näiteks 
sootundlikke ja lastele suunatud koolitusi.

Pealegi ei võimalda andmete puudumine tuvastatud inimkaubanduse ohvrite arvu kohta 
rahvusvahelise kaitse menetlustes täiel määral hinnata riiklikes ametiasutustes vastu võetud 
tuvastamismehhanismide tõhusust. Liikmesriigid peaksid tagama eelkõige kriisi- ja 
hädaolukordades, nagu COVID-19 pandeemia, juurdepääsu tasuta õigusabile ja esindamisele, 
tööhõiveteenustele, psühholoogilisele ja meditsiinilisele abile.
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Inimkaubandus kui soopõhine kuritegu – tegelemine inimkaubandusega, mille eesmärk 
on seksuaalne ärakasutamine
Statistika ja andmed näitavad selgelt, et seksuaalne ärakasutamine on endiselt kõige levinum 
inimkaubanduse vorm Euroopa Liidus.

Ligikaudu kolmveerand kõigist ohvritest ELis on naised ja tütarlapsed, kellega kaubitsetakse 
peamiselt seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. Naised ja tütarlapsed on alates 2008. aastast 
püsivalt moodustanud suurema osa ohvritest, samas kui suurem osa lapsohvritest on 
tütarlapsed, kellega kaubitsetakse seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. 60 % ohvritest 
kaubitsetakse seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, rohkem kui pool nendest on ELi 
kodanikud. Üle 90 % seksuaalse ärakasutamise eesmärgil kaubitsemise ohvritest on naised ja 
tütarlapsed, samas kui 70 % kahtlusalustest, süüdistatavatest ja süüdi mõistetud 
inimkaubitsejatest on mehed.

Need andmed toovad esile inimkaubanduskuritegevuse soolise mõõtme. Naised ja tütarlapsed 
moodustavad endiselt suurema osa ohvritest inimkaubanduses, mille eesmärk on igasugune 
ärakasutamine. Neid suundumusi rõhutavad järjekindlalt komisjon, liikmesriigid, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ELi asutused. Seetõttu tuleb inimkaubanduse 
probleemiga tegeleda soopõhisel viisil ning liikmesriigid peaksid ELi inimkaubandusevastaste 
õigusaktide rakendamise järelevalves tugevdama soolist mõõdet ja seda edasi arendama.

Inimkaubanduse puhul on oluline aspekt kuriteo karistamatus, eriti seksuaalse ärakasutamise 
puhul. Ohvreid on tegelikult rohkem kui neid on registreeritud ja enamik ohvreid jääb 
tuvastamata, samuti on kurjategijatele süüdistuse esitamise ja süüdimõistvate kohtuotsuste arv 
endiselt väike. Uurimise ja süüdistuste esitamise teeb veel keerukamaks asjaolu, et 
inimkaubanduse ohvrite värbamiseks kasutatakse internetti, sotsiaalmeediat ja 
digitehnoloogiaid.

Soolise ebavõrdsuse ning naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla sallimine ühiskonnas 
loob seksuaalse ärakasutamise jaoks püsivalt soodsa pinnase. Selleks, et võidelda karistuseta 
jäämise kultuuri vastu ja suurendada vastutusele võtmist, on vaja täiendavaid jõupingutusi ja 
koostööd politseiuurimises ning kohtulikus süüdistamises ja süüdimõistmises mitte ainult 
inimkaubitsejate, vaid ka nende inimeste puhul, kes saavad kuriteost kasu ja kasutavad 
ohvreid ära.

Seetõttu on inimkaubanduse ennetamise oluline aspekt nõudluse vähendamine 
inimkaubanduse ohvrite, eriti seksuaalse ärakasutamise ohvrite pakutavate teenuste 
kasutamise kriminaliseerimise teel, millega kaasnevad väljumisstrateegiad või teadlikkuse 
suurendamise kampaaniad, et vähendada nõudlust seksuaalteenuste järele 
inimkaubandusevastase võitluse direktiivi artikli 18 lõike 4 kohaselt. See oleks oluline samm 
tunnistamaks selle kuriteo raskust, tagades tõelise raamistiku inimkaubanduse ennetamiseks ja 
karistamata jätmise kultuuri lõpetamiseks.

Inimkaubandus varjupaigaküsimuste ja rände valdkonnas
Suur rändevoog võib suurendada inimkaubanduse ohtu Euroopas.
Rändajad puutuvad inimkaubandusega kokku tõenäoliselt varjupaiga taotlemise erinevates 
etappides. Peamised tegurid, mis suurendavad tõenäosust, et rändajad satuvad 
inimkaubanduse ohvriks, on järgmised:
1) piiratud juurdepääs rändemenetluste kohta käivale teabele,
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2) sihtriikide tööhõivesüsteemide ja -määruste mittetundmine, 
3) kolmandatest pooltest vahendajate roll rändeprotsessis ja
4) varjupaigataotlejatele kättesaadavate turvaliste, seaduslike ja korrapäraste rändekanalite 
puudumine.
Peale selle võivad varjupaiga andmisest keeldumine ja tagasisaatmisotsused suurendada 
rändajate inimkaubanduse ohvriks langemise ohtu.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni 2017. aasta uuringu kohaselt, mis põhineb 9000 
Vahemere kesk- ja idaosa marsruudil liikuval rändajal ja pagulasel, on inimkaubanduse 
levimus nende hulgas suur: peaaegu kaks kolmandikku mees- ja naissoost rändajatest teatas 
isiklikest kogemustest, kuidas neid hoiti kinni vastu nende tahtmist, ja mõned sisserändajad 
(9 % meestest ja 15 % naistest) teatasid otsesest kokkupuutest nelja ärakasutamisviisiga.

Rahvusvahelise kaitse menetluses on registreeritud inimkaubanduse ohvreid väga vähe, kuigi 
paljud liikmesriigid on kasutusele võtnud süsteemid, mis võimaldavad inimkaubanduse 
ohvreid tuvastada, teha kindlaks nende isik ja suunata nad edasi asjakohase rahvusvahelise 
kaitse menetluse algatamiseks (individuaalse hindamise, küsitlemise abil).

Siiski selgub uuringust, et kuna puuduvad andmed tuvastatud inimkaubanduse ohvrite arvu 
kohta, ei ole rahvusvahelise kaitse menetlustes võimalik täiel määral hinnata riiklikes 
ametiasutustes vastu võetud tuvastamismehhanismide tõhusust.

Just ELi suurenenud rändevoogude kontekstis käivitati 2015. aasta aprillis Euroopa rände 
tegevuskava osana esmase vastuvõtu süsteem. Varjupaigataotlejate ja muude rändajate 
esmase saabumise liikmesriikide ja ELi asjaomaste asutuste vahelise koostöö hõlbustamiseks 
loodi mitu esmase vastuvõtu keskust. Sellest hoolimata on ohvrite tuvastamine esmase 
vastuvõtu süsteemis endiselt väga piiratud ja tavad liikmesriikide tasandil ei ole ühtsed, mis 
on osa põhjustest, miks kaasraportöörid lisavad soovitusi võimalike ohvrite tuvastamiseks, 
sealhulgas seoses nii kodanikuühiskonna organisatsioonide ja muude osalejate kaasamise kui 
ka seotud töötajatele vajaliku väljaõppe pakkumisega.

Lastega kaubitsemine
Kolmandik ELi saabuvatest varjupaigataotlejatest on lapsed ja saatjata alaealised1. Parlamendi 
uuringuteenistuse hiljutises uuringus2 sedastati, et segarändevoogude puhul langevad 
inimkaubitsejate ohvriks kõige tõenäolisemalt naised ja lapsed. Märgiti, et peaaegu veerand 
kõigist ohvritest ELis on lapsed, kusjuures umbes 78 % nendest on tütarlapsed, ja et peaaegu 
75 % kõigist ELi lapsohvritest on ELi kodanikud. Nad on eriti kaitsetud, sest lapsohvritele 
tekitatav kahju on tõsine ja püsiv, füüsiline, psühholoogiline ja emotsionaalne.

Samuti on direktiivis 2011/36/EL sätestatud, et liikmesriikide ametiasutused peavad 
nõuetekohaselt arvesse võtma inimkaubanduse saatjata lapsohvri konkreetset olukorda. 
Sellest lähtuvalt peaksid nad võtma lapse parimatel huvidel põhinevad kaitsemeetmed ja 
määrama vajaduse korral saatjata alaealisele eestkostja.

Aruannetes rõhutatakse, et sageli karistatakse rände tingimustes lapsi ka inimkaubitsejate 

1 Parlamendi uuringuteenistuse rakendamishinnang, lk 69.
2 A. Scherrer, „Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation“ (Esmase 
saabumise riikides inimkaubanduse ohvrite tuvastamine ja kaitsmine: Järelhindamine), EPRS, 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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sunnil toime pandud kuritegude eest. Mõnede tuvastatud juhtumite puhul ei ole tegu üksnes 
suutmatusega rakendada inimkaubandusevastase võitluse direktiivis sätestatud ohvrikeskset 
lähenemisviisi, vaid eelkõige inimõiguste rikkumisega.

Direktiivi kohaselt tuleks lastele pakkuda tasuta õiguskaitsevahendeid ja abi ning 
lapsohvritele peaksid olema kättesaadavad kaitsemeetmed, kusjuures erilist tähelepanu tuleb 
pöörata saatjata lapsohvritele, tagades neile vajaduse korral eestkostja. Vaatamata 
edusammudele puuduvad paljudes liikmesriikides endiselt piisavad lastekaitse- ja 
abiteenused.

Kriminaalsüsteemide tõhusus ja nõudluse kriminaliseerimine
Ehkki võib täheldada mõningaid edusamme, on liikmesriikides endiselt tavaline ja korduv 
muster, et uurimistase on madal, edukaid süüdistuste esitamisi on vähe ja süüdimõistmise 
määr on madal. Veelgi enam, kogu EList kogutud andmetest nähtub, et liikmesriikide 
kohtulahendid on erinevad. Aastatel 2015–2016 tehtud 3691 kohtuotsusest olid 
302 õigeksmõistvad, 2925 süüdimõistvad ja 464 muud otsused3.

Liikmesriikidel on õigusnormid, mille kohaselt on ametivõimudel lubatud otsustada, et 
inimkaubanduse ohvritele ei esitata süüdistust ja neid ei karistata. Kuid tegelikkuses 
karistatakse endiselt nii täiskasvanuid kui ka lapsi, sealhulgas vabadusekaotusega. See on 
tõsine inimõiguste rikkumine ja võib suurendada ohvrite usaldamatust vastava 
kriminaalõigussüsteemi vastu. Vastuvõetud õigusnormide selgusetus ja tuvastamisprotsesside 
puudused mõjutavad negatiivselt artikli 8 rakendamist liikmesriikides.
On teatatud vajadusest menetluse eri etappides osalevate spetsialistide täpsema 
spetsialiseerumise järele.

Direktiivi, aga ka poliitiliste dokumentide, nagu strateegia ja järelmeetmete teatise kohaselt 
on inimkaubanduse tõkestamise üks põhielemente, mida liikmesriikidel tuleb tungivalt 
rakendada, inimkaubanduse ohvrite teenuste teadliku kasutamise kriminaliseerimine.

Koostöö liikmesriikide vahel ja ELi ametitega
Liikmesriigid peavad tegema koostööd, et tõkestada inimkaubandust, tuvastada 
inimkaubanduse ohvrid ja tagada nende õigused. Samuti on tähtsad mitmed ELi ametid, kes 
toetavad üksikute liikmesriikide pingutusi inimkaubandusevastases võitluses ja toetavad kahe 
või mitme liikmesriigi koostööd. Nii Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet kui ka Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Amet suurendavad liikmesriikide suutlikkust registreerida äsja 
saabunud rändajaid, eelkõige luua esmase saabumise keskuseid, pakkudes inimkaubanduse 
ohvrite tuvastamise valdkonnas suutlikkuse suurendamise vahendeid, näiteks koolitusi, 
meetmevalimikke ja juhiseid.

Leiti, et puudulik piiriülese koostöö kogemus võib ebasoodsalt mõjutada uurimisi ja 
kriminaalmenetlusi ning mitmed riiklikud ametiasutused on alustanud kas kahepoolset 
koostööd või kasutavad muid koostöökanaleid, näiteks Europoli või Interpoli.

Uuringud on näidanud, et

3 „Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU“ (Andmete kogumine inimkaubanduse kohta 
ELis), 2018, lk 101. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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1) tõhus koostöö liikmesriikide vahel on aasta-aastalt suurenenud ja saab tuua näiteid 
heade üleeuroopaliste, piirkondlike ja kahepoolsete tavade kohta,

2) liikmesriigid saavad kasu erinevate ELi ametite ja vahendite pakutavast eri vormis 
toetusest ja hindavad seda,

3) endiselt on palju kitsaskohti ja parandamist vajavaid valdkondi, eelkõige seoses 
vajadusega suurendada mitme ameti koostööl põhinevate lähenemisviiside vastutust.

Tähelepanuväärne on asjaolu, et liikmesriikidest kogutud andmete põhjal peetakse 
inimkaubandusevastase võitluse raames Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit vähemtähtsaks. 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti roll kriminaal- ja kohtumenetluste järelevalves võiks olla 
suurem, eriti kui menetlusse on kaasatud mitu liikmesriiki ja õiguskaitseorganit. See 
tähendaks rangemat järelevalvet selle üle, kuidas mõjutab kõnealune liidu õigusvaldkond 
põhiõigusi.
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast 
võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamise kohta
(2020/2029(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõike 3 teist lõiku ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 8, 79 ja 83,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 3, 5 ja 23,

– 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 („inimkaubanduse vastu võitlemise direktiiv“)1,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni ja 
Euroopa Nõukogu soovitusi selles valdkonnas,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni (Palermo konventsioon) ja selle protokolle, 
eriti naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle 
kuriteo eest karistamise protokoll (inimkaubandust käsitlev protokoll) ja maa-, mere- ja 
õhuteed pidi üle riigipiiri rändaja ebaseaduslikku toimetamist tõkestav protokoll,

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni ning selle fakultatiivprotokolli, milles 
käsitletakse laste müüki, lasteprostitutsiooni ja lastepornograafiat, ja Euroopa 
Parlamendi 26. novembri 2019. aasta resolutsiooni laste õiguste kohta seoses ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäevaga2,

– võttes arvesse ÜRO inimkaubanduse, eelkõige naiste ja lastega kaubitsemise 
eriraportööri tööd, 

– võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta (CEDAW), eriti selle artiklit 6, mille alusel võideldakse igasuguse 
naistega kauplemise ja naiste prostitutsiooni ärakasutamise vastu,

– võttes arvesse ÜRO inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise konventsiooni, 

– võttes arvesse neljandal naiste maailmakonverentsil 15. septembril 1995. aastal vastu 
võetud Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning nendest tulenevaid dokumente, 
mis võeti vastu ÜRO erakorralistel istungjärkudel „Peking +5“ (2000), „Peking +10“ 

1 ELT L 101, 15.4.2011, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0066.
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(2005) ja „Peking +15“ (2010) ning „Peking +20“ läbivaatamiskonverentsil,

– võttes arvesse ÜRO ühiskommentaare ELi direktiivi (milles käsitletakse 
inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning ohvrite kaitset) kohta, milles 
kutsutakse üles pakkuma inimkaubanduse ohvritele sootundlikku rahvusvahelist kaitset,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 1930. aasta sunniviisilise töö 
konventsiooni (nr 29), 1930. aasta sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta 
protokolli, 1957. aasta sunniviisilise töö kaotamise konventsiooni (nr 105) ja 
sunniviisilise töö 2014. aasta täiendavate meetmete soovitust (nr 203),

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
direktiivi 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava 
toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK 
(„kuriteoohvrite õiguste direktiiv“)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta 
direktiivi 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel5,

– võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/81/EÜ elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on 
kaasa aidatud („elamisloa direktiiv“)6,

– võttes arvesse komisjoni 24. juuni 2020. aasta teatist „Ohvrite õigusi käsitlev ELi 
strateegia (2020–2025)“ (COM(2020)0258),

– võttes arvesse komisjoni 19. juuni 2012. aasta teatist „Inimkaubanduse kaotamist 
käsitlev ELi strateegia aastateks 2012–2016“ (COM(2012)0286),

– võttes arvesse komisjoni talituste 17. oktoobri 2014. aasta töödokumenti „Vahearuanne 
inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi strateegia rakendamise kohta“ 
(SWD(2014)0318) ja selle esimest (COM(2016)0267)), teist (COM(2018)0777) ja 
kolmandat (2020) eduaruannet, 

– võttes arvesse komisjoni aruannet, milles hinnatakse, millises ulatuses on liikmesriigid 
võtnud direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja 
sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) järgimiseks vajalikke 

3 ELT L 315, 14.11.2012, lk 57.
4 ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.
5 ELT L 348, 24.12.2008, lk 98.
6ELT L 261, 6.8.2004, lk 19.
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meetmeid, vastavalt direktiivi artikli 23 lõikele 1 (COM(2016)0722), 

– võttes arvesse oma 28. novembri 2019. aasta resolutsiooni ELi ühinemise kohta 
Istanbuli konventsiooniga ja muude meetmete kohta soolise vägivalla vastu 
võitlemiseks7,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni inimkaubanduse vastase võitluse 
kohta ELi välissuhetes8,

– võttes arvesse oma 12. mai 2016. aasta resolutsiooni 5. aprilli 2011. aasta direktiivi 
2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning 
inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta soolisest aspektist9, 

– võttes arvesse oma 26. veebruari 2014. aasta resolutsiooni seksuaalse ärakasutamise ja 
prostitutsiooni ning nende mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele10,

– võttes arvesse komisjoni 4. detsembri 2017. aasta teatist „Aruanne inimkaubanduse 
kaotamist käsitleva ELi strateegia järelmeetmete ning konkreetsete edasiste meetmete 
kohta“ (COM(2017)0728),

– võttes arvesse komisjoni 5. märtsi 2020. aasta teatist „Võrdõiguslik liit: soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“ (COM(2020)0152),

– võttes arvesse Europoli 18. veebruari 2016. aasta aruannet inimkaubanduse olukorra 
kohta ELis,

– võttes arvesse Eurostati 17. oktoobri 2014. aasta aruannet „Inimkaubandus“,

– võttes arvesse UNHCRi 7. aprilli 2006. aasta suuniseid rahvusvahelise kaitse kohta 
pealkirjaga „The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk 
of being trafficked“ (Pagulase määratlemist inimkaubanduse ohvri või inimkaubanduse 
ohus oleva isikuna käsitleva 1951. aasta konventsiooni artikli 1 jaotise A lõike 2 ja/või 
1967. aasta protokolli kohaldamise kohta), 

– võttes arvesse Euroopa rakendamishinnangut direktiivi 2011/36/EU rakendamisel 
tekkivate rände- ja soolise võrdõiguslikkuse probleemide kohta, mille parlamendi 
uuringuteenuste peadirektoraat avaldas 15. septembril 2020. aastal11, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ühisarutelusid vastavalt kodukorra artiklile 58,

7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0080.
8 ELT C 101, 16.3.2018, lk 47.
9 ELT C 76, 28.2.2018, lk 61.
10 ELT C 285, 29.8.2017, lk 78.
11 Euroopa rakendamishinnang – „Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues“ 
(Direktiivi 2011/36/EL rakendamine – rände- ja soolised küsimused), parlamendi uuringuteenuste 
peadirektoraat, järelhindamisüksus, 15. september 2020.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_ET.html


PE658.995v01-00 12/17 PR\1215779ET.docx

ET

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et inimkaubandus võrdub nüüdisaegse orjapidamisega ja on Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikli 5 lõike 3 tähenduses põhiõiguste raske rikkumine;

1. juhib tähelepanu vajadusele luua kooskõlastatud ja ühtne raamistik ELi tasandil, mis 
tagab inimkaubanduse ohvrite kaitse, sealhulgas kooskõlastatud rakendamise ning 
kuriteoohvrite õigusi, elamislubasid ja kuriteoohvritele hüvitise maksmist12 käsitlevates 
direktiivides sätestatud õiguste tagamise teel;

2. tunnustab inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori (EU ATC) head tööd ELi 
inimkaubanduse vastaste meetmete koordineerimisel ning inimkaubanduse erinevaid 
aspekte, sealhulgas soolist mõõdet ja laste erilist haavatavust käsitlevate teadmiste ja 
järelduste arendamisel; 

3. rõhutab, et on tähtis rahastada Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ja 
Sisejulgeolekufondi (ISF) programme, et neid jätkuvalt kasutada inimkaubanduse 
tõkestamise projektide puhul, samuti muude olemasolevate vahendite kasutamise 
tähtsust;

4. rõhutab, et järjepidevate ja üksikasjalike andmete puudumine takistab jätkuvalt 
inimkaubanduse üldsuundade piisavat hindamist; kutsub liikmesriike üles koguma 
koostöös kodanikuühiskonna esindajatega statistilist teavet, kogudes ajakohasemaid 
vanuse ja soo järgi liigitatud andmeid, sealhulgas liidusisese inimkaubitsemise kohta; 

5. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid eristaksid inimkaubandust ja 
salakaubavedu, kuna neid tuleb seaduse kohaselt erinevalt käsitleda; rõhutab, et kui neid 
kindlalt ei eristata, siis ei õnnestu sageli ohvreid nõuetekohaselt tuvastada, tagada 
juurdepääsu kaitsemeetmetele ning vältida teistkordset ohvriks langemist;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima digitehnoloogia kasutamist 
inimkaubanduse eesmärgil, sest see on peamine inimkaubanduse ohvrite värbamise 
vahend;

Ohvrite tuvastamine, kaitsmine, abistamine ja toetamine

7. rõhutab, et ohvrite varajane tuvastamine on endiselt üks peamine rakendamise 
kitsaskoht ja on samas üks olulisemaid tegureid, et ohvritel oleks võimalik kasutada 
oma õigusi; kutsub liikmesriike üles inimkaubanduse ohvrite väljaselgitamiseks 
protsessi igas etapis andma rohkem vastutust osalejatele, sealhulgas kodanikuühiskonna 
esindajatele, immigratsiooni- ja varjupaigaametnikele, tööinspektoritele ning sotsiaal- 
või tervishoiutöötajatele; 

8. kutsub kõiki liikmesriike üles tõhusalt tagama ohvrite õigused ja toetama neid 
sootundliku lähenemisviisi abil, tagades samas vastastikuse täiendavuse kuriteoohvrite 
õigusi käsitleva direktiiviga; märgib, et inimkaubandusevastase võitluse direktiivis 

12 Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist, 
ELT L 261, 6.8.2004, lk 15.
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keelatakse inimkaubanduse ohvrite karistamine; 

9. rõhutab, et kuigi COVID-19 pandeemia täielikku mõju ei saa veel hinnata, on siiski 
selge, et kriis mõjutab ebaproportsionaalselt inimkaubanduse kõige haavatavamaid 
ohvreid, eriti naisi ja lapsi; 

10. juhib tähelepanu vajadusele sidusate ja kooskõlastatud siseriiklike 
suunamismehhanismide järele; rõhutab, et hea koostöö politsei ja valitsusväliste 
organisatsioonide vahel ei saa asendada täieõiguslikku siseriiklikku 
suunamismehhanismi, milles määratletakse kõigi asjakohaste osalejate rollid ja 
vastutus13;

11. kutsub komisjoni üles jälgima ja hindama ohvritele hüvitise maksmise olukorda 
liikmesriikides seoses juurdepääsu, jõustamise ja tegelike maksetega ning esitama 
konkreetsed meetmed hüvitise parema kättesaadavuse tagamiseks;

Inimkaubandus kui soopõhine kuritegu ja tegelemine inimkaubandusega, mille eesmärk on 
seksuaalne ärakasutamine

12. rõhutab, et seksuaalne ärakasutamine on alates 2008. aastast ELis jätkuvalt kõige 
levinum inimkaubanduse vorm, kuna 60 % ohvritega kaubitsetakse seksuaalse 
ärakasutamise eesmärgil; märgib, et üle 90 % neist ohvritest on naised ja tütarlapsed 
ning et rohkem kui 70 % inimkaubitsejatest on mehed;

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vastu erimeetmed naistevastase vägivalla ja 
soolise ebavõrdsuse kui inimkaubanduse algpõhjuste käsitlemiseks; soovitab komisjonil 
tugevdada ja edasi arendada ELi inimkaubandusevastaste õigusaktide rakendamise 
järelevalves soolist mõõdet;

14. kutsub komisjoni üles uurima koostöös liikmesriikidega, kuidas nõudlus 
seksuaalteenuste järele põhjustab inimkaubandust, kuna inimkaubitsejad suunavad oma 
ohvreid riikidesse, kus prostitutsioon on reguleeritud ja sellega tegeletakse seaduslikult, 
mistõttu on inimkaubitsejatel palju lihtsam kasutada õiguskeskkonda oma ohvrite 
ärakasutamiseks14; tuletab meelde, et mõnes ELi liikmesriigis, kus prostitutsioon on 
seaduslik, oli kahtlusalustel peale täiskasvanud ohvrite võimalik kasutada ära ka lapsi15; 

15. kutsub komisjoni üles seadma prioriteediks inimestega seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil kaubitsemise ennetamise, sealhulgas meetmete ja programmide vastuvõtmise 
teel, mille sihiks on takistada ja vähendada nõudlust, ja kutsub liikmesriike üles lisama 
inimkaubanduse ohvrite teenuste kasutamise kuriteona oma riiklikesse põhikirjadesse, 
nagu soovitatakse inimkaubandusevastase võitluse direktiivi artiklis 8 ja mida komisjon 
kordas 2018. aastal16;

16. nõuab tungivalt, et liikmesriigid keskenduksid seksuaalse ärakasutamise eesmärgil 

13 Euroopa Nõukogu inimkaubandusevastase võitluse eksperdirühma (GRETA) soovituste kohaselt tuleb tagada 
siseriiklike suunamismehhanismide kohaldamine varjupaigataotlejate ja kinnipeetud sisserändajate suhtes.
14 Europoli 18. veebruari 2016. aasta aruanne inimkaubanduse olukorra kohta ELis. 
15 Europoli 18. oktoobri 2018. aasta aruanne ELis alaealiste ohvrite inimkaubanduse ja ärakasutamisega seotud 
kriminaalvõrgustike olukorra kohta.
16 Teine aruanne direktiivi COM(2018)0777 rakendamisel tehtud edusammude kohta, lk 6.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
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toimuva inimkaubanduse korduvatele ja esilekerkivatele mustritele, näiteks laste üha 
suuremale ärakasutamisele ja nn lover boy meetodi kasutamisele kui kõige 
sagedasemale ohvrite värbamise viisile võrgutehnoloogiate abil; 

17. rõhutab soolist võrdõiguslikkust käsitlevate koolitusprogrammide tähtsust ohvritega 
tegelevate ametnike jaoks, et oleks lihtsam varakult tuvastada inimkaubanduse ohvrid 
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ja julgustab liikmesriike võtma ohvrite toetamiseks 
meetmeid, näiteks süsteemist väljumise strateegiad, sotsiaalne ja ametialane 
taasintegreerimine või seksuaaltervishoiuteenused; 

Inimkaubandus varjupaigaküsimuste ja rände kontekstis 

18. rõhutab, et rändevood võivad suurendada rändajate riski sattuda ELis inimkaubanduse 
ohvriks17; juhib tähelepanu asjaolule, et järsult on suurenenud nende naiste ja tütarlaste 
arv, kes tuuakse seksuaalse ärakasutamise eesmärgil ELi Vahemere keskosa rändetee 
kaudu18; 

19. kordab, et varjupaigataotlejad, pagulased ja rändajad on inimkaubanduse suhtes eriti 
haavatavad, ja et erilist tähelepanu tuleks pöörata naiste, laste ja teiste haavatavate 
rühmadega kaubitsemisele; rõhutab, et rändajad on kaitsetus olukorras ja ohus 
rändeprotsessi erinevates etappides, enne rände toimumist, teel ELi, sihtkohas ja tagasi 
pöördudes19;

20. rõhutab, et rahvusvahelise kaitse menetlustes registreeritud inimkaubanduse ohvrite arv 
on väga väike; kutsub liikmesriike üles andma ELi saabuvatele inimestele rohkem 
teavet, muu hulgas kirjaliku ja suulise tõlke pakkumise teel, nende õiguste ja 
kohaldatavate menetluste kohta ELi õigusaktides, sealhulgas võimaluste kohta saada abi 
juristidelt ja kultuurivahendajatelt; 

21. juhib tähelepanu sellele, et mõnes liikmesriigis peavad inimkaubanduse ohvriteks 
tunnistatud rahvusvahelise kaitse taotlejad vahetama menetlusi ja taotlema elamisluba 
direktiivi 2004/81/EÜ alusel20; kutsub liikmesriike üles kehtestama terviklikku ja 
valdkonnaülest lähenemisviisi, tagades inimkaubandusevastase võitluse ja 
varjupaigamenetluste omavahelise seotuse ja täiendavuse;

22. kutsub liikmesriike üles tagama Dublini III määruse, inimkaubandusevastase võitluse 
direktiivi ja elamislubade direktiivi sätete ühtse kohaldamise, et vältida mõnes 
liikmesriigis rakendatavat tava viia inimkaubanduse ohvrid üle riiki, kus neid esmasel 
saabumisel ära kasutati, jättes nad seeläbi suuremasse uuesti inimkaubanduse ohvriks 

17 Teine eduaruanne, COM(2018)0777; Europol, sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastane 
Euroopa keskus (EMSC), 4. aastaaruanne, 2020; Europoli 18. veebruari 2016. aasta aruanne „Trafficking in 
Human Beings in the EU“ (Inimkaubandus ELis).
18 Teine eduaruanne, COM(2018)0777, lk 3.
19 Euroopa rakendamishinnang – „Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues“ 
(Direktiivi 2011/36/EL rakendamine – rände- ja soolised küsimused), parlamendi uuringuteenuste 
peadirektoraat, järelhindamisüksus, 15. september 2020, lk 50.
20 Euroopa rakendamishinnang – „Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues“ 
(Direktiivi 2011/36/EL rakendamine – rände- ja soolised küsimused), parlamendi uuringuteenuste 
peadirektoraat, järelhindamisüksus, 15. september 2020, lk 49.

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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langemise ohtu;

23. kutsub liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi potentsiaalsete ohvrite varakult 
tuvastamiseks, eriti rändevoogudes ja esmase saabumise keskustes; kutsub liikmesriike 
üles eraldama piisavad vahendid spetsiaalselt saatjata alaealistele ja inimkaubanduse 
naissoost ohvritele mõeldud ruumide jaoks;

24. märgib, et liikmesriikide ebaseadusliku rände vastu võitlemisele suunatud rändepoliitika 
võib haavatavate rändajate jaoks mõjuda heidutavalt ja anda inimkaubitsejatele 
lisavõimaluse seadusliku aluseta staatusega ohvrite ärakasutamiseks21; kutsub 
liikmesriike üles lahutama rändega seotud sunnimeetmed õiguskaitsealastest 
tegevustest;

Lastega kaubitsemine

25. märgib, et peaaegu veerand kõigist ohvritest ELis on lapsed, kusjuures valdav enamus 
lapseohvritest ELis on tütarlapsed (78 %); juhib tähelepanu sellele, et peaaegu 75 % 
kõigist lapsohvritest ELis olid ELi kodanikud; on eriti mures seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil inimkaubanduse ohvriks langenud laste pärast ELis22; 

26. kutsub liikmesriike üles keskenduma lapsohvrite tuvastamisele ja aitama neil kasutada 
oma õigusi; rõhutab vajadust määrata lapseohvritele viivitamatult eestkostjad, 
sealhulgas erakorralise meetmena ajutised eestkostjad;

27. palub, et kõik liikmesriigid rakendaksid täielikult direktiivi 2011/93/EL, mis käsitleb 
laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust23, ning 
tõhustaksid politsei- ja õigusalast koostööd seksuaalse ärakasutamise tõkestamiseks ja 
selle vastu võitlemiseks; 

28. märgib, et lapsrändajatel ja eriti saatjata lapsrändajatel on jätkuvalt suurem oht langeda 
inimkaubanduse ja ärakasutamise ohvriks ELi suunduvatel ja ELis asuvatel rändeteedel; 

Kriminaalsüsteemide tõhusus ja ohvrite teenuste kasutamise kriminaliseerimine 

29. juhib tähelepanu esitatud süüdistuste ja süüdimõistvate kohtuotsuste väikesele arvule; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid inimkaubanduse juhtumite uurimise 
parandamise meetmeid ja kehtestaksid inimkaubanduse eest karmid 
kriminaalkaristused;

30. juhib tähelepanu sellele, et kõik liikmesriigid ei ole võtnud vastu 
inimkaubandusevastase võitluse direktiivi artikli 18 kohaseid õigusakte24; märgib, et 
kuna inimkaubanduse ohvrite ärakasutamisega seotud teenuste kasutamise 
kriminaliseerimise küsimuses on õigusmaastik eripalgeline, võib see takistada nõudluse 
vähendamiseks tehtavaid jõupingutusi; kordab oma üleskutset liikmesriikidele 

21 Registreerimata rändajate teemalise rahvusvahelise koostöö platvorm (PICUM), „Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe“ (Ebakindel õiglus? Elamisload kuriteoohvritele Euroopas), mai 2020. 
22 Europol, sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastane Euroopa keskus, 4. iga-aastane 
tegevusaruanne, 2020.
23 ELT L 335, 17.12.2011, lk 1.
24 Teine eduaruanne, COM(2018)0777, lk 29.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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kriminaliseerida inimkaubanduse ohvrite poolt osutatavate teenuste teadlik kasutamine; 

31. kutsub liikmesriike üles võtma vastu selged sätted, mis käsitlevad inimkaubanduse 
ohvritele süüdistuse esitamata jätmist või nende karistamata jätmist ning kaitse 
lahutamist õiguskaitseasutustega tehtavast koostööst;

32. rõhutab, et finantsuurimine ja raha liikumisteekonna jälgimine on inimkaubandusest 
kasu teeniva organiseeritud kuritegevuse võrgustike uurimise ja nende vastutusele 
võtmise oluline põhistrateegia; kutsub komisjoni üles hindama ja edendama praeguse 
õigusalase ja politseikoostöö ning olemasolevate vahendite kasutamist;

Koostöö liikmesriikide vahel ja ELi ametitega

33. tuletab meelde ELi ametite rolli ohvrite varases tuvastamises ja inimkaubandusevastases 
võitluses; nõuab justiits- ja siseküsimuste ametitele rohkem rahalisi vahendeid, et 
võimaldada nende töötajatel käia koolitustel ja arendada suutlikkuse suurendamise 
vahendeid ohvrite tuvastamise valdkonnas, sealhulgas sooküsimustes pädevate 
ametnike ametisse nimetamine, eriti liikmesriikides, kus on suuremad segarändevood; 
kutsub komisjoni üles töötama välja suunised soolise võrdõiguslikkuse alase oskusteabe 
süvalaiendamiseks kogu ELi õiguskaitseasutuste tegevusse;

Soovitused

34. kutsub komisjoni üles muutma inimkaubandusevastase võitluse direktiivi, et 
ajakohastada selle sätteid, sealhulgas kehtestada erimeetmed seksuaalse ärakasutamise 
kui inimkaubanduse suurima valdkonna tõkestamiseks ja selle eest süüdistuste 
esitamiseks, et käsitleda veebitehnoloogia kasutamist nii inimkaubanduse leviku kui ka 
tõkestamise valdkonnas, parandada ennetusmeetmeid ja ohvrite varajast tuvastamist, ja 
et tugevdada horisontaalset soolist perspektiivi kõigis inimkaubanduse vormides ning 
tagada, et liikmesriigid kriminaliseeriksid eranditult kõigi ärakasutamisega seotud 
teenuste kasutamise; 

35. rõhutab ühtse lähenemisviisi tähtsust, et paremini tuvastada võimalikke ohvreid 
rändevoogude kontekstis ja esmase vastuvõtu keskustes, parandada juurdepääsu 
varjupaigamenetlustele ja tagada nende vastastikune täiendavus inimkaubandusega 
seotud menetlustega; kutsub komisjoni üles hindama inimkaubandusevastase võitluse 
direktiivi rakendamist ja esitama ettepanekuid selle muutmiseks;

36. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima ja hindama salaja üle piiri toimetatavate 
isikute puhul ohtu sattuda inimkaubanduse ohvriks, pöörates erilist tähelepanu saatjata 
alaealiste ja naiste olukorrale; rõhutab sellega seoses vajadust seaduslikumate ja 
ohutumate rändeteede järele, et vältida seadusliku aluseta staatusega haavatavate 
inimeste ärakasutamist;

37. kutsub komisjoni üles lisama uude inimkaubandusevastasesse strateegiasse selged 
meetmed seoses inimkaubandusevastase võitluse koordinaatori määramisega;

°

° °
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38. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


