
PR\1215779FI.docx PE658.995v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2020/2029(INI)

16.10.2020

MIETINTÖLUONNOS
Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 
suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta
(2020/2029(INI))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Esittelijät: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos

(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 58 artikla)



PE658.995v01-00 2/17 PR\1215779FI.docx

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

PERUSTELUT ...........................................................................................................................3

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS .............................................9



PR\1215779FI.docx 3/17 PE658.995v01-00

FI

PERUSTELUT

Mietinnön tarkoituksena oli arvioida direktiivin 2011/36/EU, jolla luodaan vähimmäissäännöt 
ihmiskauppaan liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelylle, täytäntöönpanoa 
maahanmuutto- ja sukupuolinäkökulmaan keskittyen. Se kattaa oikeudelliset 
täytäntöönpanotoimet jäsenvaltioiden tasolla, direktiivin käytännön täytäntöönpanon 
jäsenvaltioiden tasolla, myönteiset kehitykset sekä kohdatut haasteet. Lopuksi mietinnössä 
annetaan komissiolle ja jäsenvaltioille useita suosituksia, joilla edistetään direktiivin 
täytäntöönpanoa tulevaisuudessa.

Tausta - ihmiskaupan vastainen direktiivi (direktiivi 2011/36/EU)

Kuten ihmiskaupan vastaisessa direktiivissä todetaan, ihmiskauppa on vakava rikos, joka 
tehdään usein osana järjestäytynyttä rikollisuutta, ja räikeä perusoikeuksien loukkaus. Tämä 
vuonna 2011 annettu direktiivi tuo ihmiskaupan torjuntaan kokonaisvaltaisen, sukupuolen 
huomioonottavan ja ihmisoikeuksiin perustuvan lähestymistavan.

Direktiivin mukaan ihmiskaupalla tarkoitetaan seuraavaa: ’hyväksikäyttötarkoituksessa 
tapahtuva henkilöiden värväys, kuljetus, siirtäminen, kätkeminen tai vastaanottaminen 
voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, 
harhaanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, 
taikka toista henkilöä vallassaan pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai 
vastaanotetun maksun tai edun avulla’ (2 artiklan 2 kohta).

Direktiivi sisältää rikosoikeudellisia säännöksiä, jotka koskevat rikoksentekijöiden 
syytteeseen asettamista ja uhrien suojelua ja auttamista, muun muassa heidän oikeuksiensa 
kunnioittamista rikosoikeudellisissa menettelyissä. Sillä pyritään vahvistamaan kyseisen 
rikoksen ehkäisemistä ja määrätään täytäntöönpanon seurannasta. Sillä on vahva yhteys 
direktiiviin 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista ja siinä tunnustetaan ilmiönä ihmiskaupan sukupuolispesifisyys – 
että naiset ja miehet joutuvat ihmiskaupan uhreiksi usein eri tarkoituksia varten ja että tästä 
syystä myös avustus- ja tukitoimenpiteiden olisi oltava sukupuolispesifejä.

Direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 6. huhtikuuta 2013 ja 
komissio raportoi parlamentille ja neuvostolle 6. huhtikuuta 2015 mennessä direktiivin 
noudattamisesta jäsenvaltioissa. Lisäksi komissio antoi direktiivin 20 artiklan mukaisesti 
ensimmäisen määräaikaiskatsauksen ihmiskaupan torjunnan edistymisestä vuonna 2016, 
toisen joulukuussa 2018 ja kolmas julkaistaan lokakuussa 2020.

Näiden raporttien ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien raporttien perusteella on selvää, 
että tietyt täytäntöönpanon esteet ovat säilyneet lähes kymmenen vuotta direktiivin antamisen 
jälkeen. Tässä täytäntöönpanokertomuksessa pyritään tunnistamaan ja tuomaan esiin näitä 
esteitä sekä antamaan komissiolle, jäsenvaltioille ja muille asianomaisille sidosryhmille 
erityisiä suosituksia siitä, miten käytännöt voidaan yhdenmukaistaa tehokkaimmin direktiivin 
täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon esteiden poistamiseksi.

Direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanokertomuksen metodologia
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Mietinnön laatimista varten yhteisesittelijät toteuttivat monia toimenpiteitä. Toimenpiteitä 
olivat muun muassa: Parlamentin tutkimuspalvelujen syyskuussa 2020 julkaistu 
täytäntöönpanoarvio aiheesta ”Ihmiskauppa: muuttoliike ja sukupuolikysymykset”, naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan helmikuussa 2020 järjestetty 
sukupuolinäkökohtia käsittelevä työpaja sekä useat institutionaalisten ja 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kuulemiset. Saadakseen selkeän kuvan käytännön 
todellisuudesta yhteisesittelijät tapasivat myös seuraavia kansalaisjärjestöjä: YK:n huume- ja 
rikosjärjestö, YK Naiset, Euroopan tasa-arvoinstituutti, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, Euroopan naisten etujärjestö, Women Link 
Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM, Proyecto Esperanza.

Tiivistelmä kertomuksesta ja arvioinnista

Monet uhrit ja ihmiskauppiaat jäävät huomaamatta eivätkä sisälly virallisiin tilastoihin. 
Tämän vuoksi suuri osa tilastotiedoista ja raporteista on puutteellisia eikä kuvasta tilannetta 
riittävästi. Jäsenvaltioiden olisi tehostettava toimia muuttoliikkeen yhteydessä tapahtuvan 
ihmiskaupan torjumiseksi keskittyen uusiin toistuviin piirteisiin, kuten ihmiskauppaan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten, joka kohdistuu suhteettomasti naisiin ja tyttöihin. 
Tarvitaan lisätoimia rankaisemattomuuden torjumiseksi tuomalla oikeuden eteen uhreja 
hyväksikäyttävät henkilöt, myös uhrien palveluja tietoisesti käyttävät henkilöt;

Tarvitaan koordinoidumpaa lähestymistapaa rajat ylittävän rikollisuuden tekijöiden 
tunnistamiseksi seuraamalla voitonsiirtoja. Lähes kaikissa maaraporteissa korostetaan, että 
riittämätön rahoitus on ollut merkittävä este ihmiskaupan uhrien suojelemiselle ja 
auttamiselle.

Uhrien suojelu, auttaminen ja tukeminen:
Uhrien havaitsemis- ja tunnistamisasteen on raportoitu olevan edelleen alhainen, vaikka 
jäsenvaltiot ovat halukkaita kehittämään ennakoivia säilöönottotoimia. Tähän voi olla useita 
syitä, kuten rajallinen omaehtoinen raportointi (joka voi liittyä uhrien epäluottamukseen 
lainvalvontaelimiä kohtaan, uhrien kokemiin traumoihin, pelkoon rikoksentekijöitä kohtaan 
jne.). Toisaalta jäsenvaltioiden rikosoikeusjärjestelmien tarjoamat kannustimet uhrien 
esiintulolle ovat edelleen vain kohtalaisia, erityisesti kun niitä punnitaan kostotoimien tai 
maastakarkotuksen kaltaisia mahdollisia riskejä vastaan.

Ihmiskaupan uhrien kanssa todennäköisimmin tekemisissä olevien henkilöiden 
(valvontaviranomaiset, syyttäjät, terveydenhuollon tarjoajat, kouluttajat, 
lastensuojeluviranomaiset, työsuojelutviranomaiset jne.) on yhä vahvistettava valmiuksiaan 
tunnistaa uhrit sekä tarjota heille apua ja ohjausta eteenpäin ihmiskaupan vastaisen direktiivin 
mukaisesti. Ammattitaitoisen henkilöstön on tarjottava uhreille riittävät välineet ja resurssit, 
kuten sukupuolisensitiivisiä ja lapsisensitiivisiä koulutuksia.

Lisäksi kansallisten viranomaisten käyttöön ottamien tunnistamismekanismien tehokkuutta ei 
voida arvioida täydellisesti, koska tiedot kansainvälisissä suojelumenettelyissä olevien 
tunnistettujen ihmiskaupan uhrien määristä ovat puutteellisia. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava saavutettava (erityisesti COVID-19-pandemian kaltaisissa kriisi- ja 
hätätilanteissa) ja maksuton oikeusapu ja oikeudellinen edustaja, työvoimapalvelut sekä 
psykologinen ja lääketieteellinen tuki.
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Ihmiskauppa sukupuolittuneena rikoksena: Seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävän 
ihmiskaupan torjunta:
Tilastot ja tiedot osoittavat selvästi, että seksuaalinen hyväksikäyttö on edelleen yleisin 
ihmiskaupan muoto Euroopan unionissa.

Lähes kolme neljäsosaa kaikista uhreista EU:ssa ovat naisia ja tyttöjä, jotka ovat joutuneet 
ihmiskaupan uhreiksi seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Vuodesta 2008 lähtien enemmistö 
uhreista on johdonmukaisesti ollut naisia ja tyttöjä, kun taas suurin osa lapsiuhreista on 
tyttöjä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi seksuaalista hyväksikäyttöä varten. 
Uhreista 60 prosenttia on seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävän ihmiskaupan uhreja ja 
heistä yli puolet on EU:n kansalaisia. Yli 90 prosenttia seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
tähtäävän ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä, kun taas 70 prosenttia epäillyistä, 
syytetyistä ja tuomituista ihmiskauppiaista on miehiä.

Nämä tiedot tuovat esiin ihmiskaupparikoksen sukupuoliulottuvuuden. Naisten ja tyttöjen 
osuus ihmiskaupan uhreista on edelleen suurin kaikkien hyväksikäytön muotojen osalta. 
Komissio, jäsenvaltiot, kansalaisjärjestöt ja EU:n virastot korostavat johdonmukaisesti näitä 
suuntauksia. Tämän vuoksi ihmiskauppa edellyttää sukupuolinäkökulmaa ja jäsenvaltioiden 
olisi vahvistettava ja kehitettävä edelleen EU:n ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön 
täytäntöönpanon seurannan sukupuoliulottuvuutta.

Ihmiskaupan keskeinen piirre on rikoksen rankaisemattomuus, jolla erityisen suuri merkitys 
seksuaalisen hyväksikäytön kannalta. Uhrien todellinen määrä on suurempi kuin 
rekisteröityjen ja useimmat uhrit jäävät huomaamatta, kun taas syyllisten saamien syytteiden 
ja tuomioiden määrä on pysynyt vähäisenä. Internetin, sosiaalisen median ja digitaalisen 
teknologian käyttö ihmiskaupan uhrien rekrytointiin on lisähaaste tutkimuksille ja syytteeseen 
asettamiselle.

Sukupuolten eriarvoisuuden yhteiskunnallinen hyväksyntä ja naisiin ja tyttöihin kohdistuva 
väkivalta säilyttävät seksuaalista hyväksikäyttöä varten pitävät yllä ihmiskauppaa sallivaa 
ympäristöä; tämän rankaisemattomuuden kulttuurin torjuminen ja vastuuvelvollisuuden 
lisääminen edellyttävät lisää ponnisteluja ja yhteistyötä poliisitutkinnoissa ja oikeudellisissa 
syytteissä ja tuomioissa sekä ihmiskauppiaita että rikoksesta hyötyviä ja uhreja 
hyväksikäyttäviä vastaan.

Tästä syystä merkittävä osa ihmiskaupan ehkäisemistä on kysynnän vähentäminen 
kriminalisoimalla ihmiskaupan uhrien, erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön uhrien, 
tarjoamien palvelujen käyttö sekä irtautumisohjelmat tai valistuskampanjat ihmiskaupan 
uhrien seksuaalipalvelujen kysynnän vähentämiseksi ihmiskaupan vastaisen direktiivin 
18 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tämä olisi tärkeä askel kohti ihmiskaupparikoksen 
vakavuuden tunnustamista, puitteiden vahvistamista ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja 
rankaisemattomuuskulttuurin lopettamiseksi.

Ihmiskauppa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden kontekstissa:
Raskaat muuttovirrat voivat lisätä ihmiskaupan riskiä Euroopassa.
Maahanmuuttajat altistuvat todennäköisesti ihmiskaupalle turvapaikkaprosessien eri 
vaiheissa. Keskeisiä tekijöitä, jotka lisäävät maahanmuuttajien haavoittuvuutta joutua 
ihmiskaupan uhriksi, ovat:
1) maahanmuuttomenettelyjä koskevan tiedon rajallinen saatavuus,
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2) puutteellinen ymmärrys kohdemaiden työllisyysjärjestelmistä ja -säännöksistä, 
3) kolmansia osapuolia edustavien välittäjien rooli maahanmuuttoprosessissa ja
4) turvapaikanhakijoiden käytettävissä olevien turvallisten, laillisten ja asianmukaisten 
maahanmuuttokanavien puute.
Lisäksi turvapaikan epääminen ja palauttamispäätökset voivat lisätä maahanmuuttajien 
ihmiskaupan uhriksi joutumisen riskiä.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön vuoden 2017 tutkimuksessa, joka perustuu 
9000 Välimeren keski- ja itäpuolisella reitillä matkustavan maahanmuuttajan ja pakolaisen 
vastauksiin, todettiin ihmiskaupan olevan erittäin yleistä heidän joukossaan: lähes kaksi 
kolmasosaa mies- ja naispuolisista maahanmuuttajista raportoi tulleensa pidetyksi vangittuna 
vasten tahtoaan ja jotkut maahanmuuttajat (9 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista) 
raportoivat suoria kokemuksia tutkimuksessa eritellyistä neljästä hyväksikäyttökäytännöstä.

Kansainvälisissä suojelumenettelyissä rekisteröityjä ihmiskaupan uhreja on hyvin vähän, 
vaikka monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön järjestelmiä ihmiskaupan uhrien 
havaitsemiseksi, tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi asianmukaisiin kansainvälisiin 
suojelumenettelyihin (yksilöllisen arvioinnin ja haastattelukysymysten avulla).

Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että kansainvälisissä suojelumenettelyissä olevien 
tunnistettujen ihmiskaupan uhrien määrää koskevien tietojen puutteellisuuden takia ei ole 
mahdollista arvioida täysin kansallisten viranomaisten hyväksymien tunnistamismekanismien 
tehokkuutta.

EU:hun suuntautuvien muuttovirtojen lisääntymistä erityisesti koskeva 
”hotspot-lähestymistapa” käynnistettiin osana Euroopan muuttoliikeagendaa huhtikuussa 
2015. Useita järjestelykeskuksia perustettiin helpottamaan yhteistyötä paikan päällä 
etulinjassa olevien jäsenvaltioiden, joihin turvapaikanhakijat ja muut maahanmuuttajat 
saapuivat, sekä asiaankuuluvien EU:n virastojen välillä. Uhrien tunnistaminen 
järjestelykeskuksissa on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä, eivätkä käytännöt 
jäsenvaltiotasolla ole johdonmukaisia, mistä syystä yhteisesittelijät antavat suosituksia 
mahdollisten uhrien tunnistamisen tehostamiseksi muun muassa ottamalla mukaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja muut toimijat, mutta myös tarjoamalla tarvittavaa 
koulutusta asianomaiselle henkilöstölle.

Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa
Kolmasosa EU:n alueelle saapuvista turvapaikanhakijoista on lapsia ja ilman huoltajaa olevia 
alaikäisiä1. Kuten parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto totesi hiljattain tekemässään 
tutkimuksessa2, sekamuuttovirtojen yhteydessä naiset ja lapset joutuvat erityisen 
todennäköisesti ihmiskauppiaiden uhreiksi. Tutkimuksessa todettiin, että lähes neljännes 
kaikista uhreista EU:ssa on lapsia, joista noin 78 prosenttia oli tyttöjä, ja että lähes 
75 prosenttia kaikista lapsiuhreista EU:ssa oli EU:n kansalaisia. Lapsiuhrit ovat erityisen 
haavoittuvia ja kärsivät vakavista ja pysyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja emotionaalisista 
haitoista.

Direktiivissä 2011/36/EU säädetään myös, että jäsenvaltioiden viranomaisten olisi otettava 

1 Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston tekemä täytäntöönpanoarviointi s. 69.
2 A. Scherrer, Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots:Ex-Post Evaluation, EPRS, 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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asianmukaisesti huomioon ilman huoltajaa tulleen ihmiskaupan lapsiuhrin henkilökohtaiset ja 
erityiset olosuhteet. Tältä osin niiden olisi toteutettava suojelutoimenpiteitä lapsen edun 
mukaisesti ja tarvittaessa määrättävä ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle holhooja.

Raporteissa korostetaan, että usein maahanmuuton yhteydessä lapsia rangaistaan myös 
rikoksista, jotka on tehty ihmiskauppiaiden pakottamana. Joissain todetuissa tapauksissa ei 
olla vain epäonnistuttu ihmiskaupan vastaisessa direktiivissä vahvistetun uhrilähtöisen 
lähestymistavan täytäntöönpanossa, vaan ollaan ennen kaikkea loukattu ihmisoikeuksia.

Direktiivin mukaan lapsille olisi tarjottava maksuttomia oikeudellisia resursseja ja apua ja 
lapsiuhreille, erityisesti ilman huoltajaa tulleille lapsiuhreille, olisi tarjottava 
suojatoimenpiteitä, kuten holhoojat. Kehityksistä huolimatta monilta jäsenvaltioilta puuttuu 
edelleen riittävät lastensuojelu- ja neuvontapalvelut.

Rikosjärjestelmien tehokkuus ja kysynnän kriminalisointi:
Vaikka joitakin parannuksia on havaittavissa, alhainen tutkintataso, onnistuneiden syytteiden 
vähäisyys ja alhaiset tuomitsemisasteet ovat edelleen yleisiä ja toistuvia ongelmia 
jäsenvaltioissa. Lisäksi EU:n laajuinen tiedonkeruu osoittaa tuomioistuinten tuomioiden 
vaihtelevan jäsenvaltioissa. Vuosina 2015–2016 annetuista 3691 tuomioistuimen päätöksestä 
302 johti syytteistä vapauttamiseen, 2925 tuomioon ja 464 muuhun päätökseen3.

Jäsenvaltioilla on säännöksiä, joiden nojalla viranomaiset voivat olla asettamatta ihmiskaupan 
uhreja syytteisiin tai rankaisematta heitä. Niiden käytännön soveltaminen johtaa kuitenkin 
edelleen sekä aikuisten että lapsiuhrien rankaisemiseen, myös vankeusrangaistukseen. Tämä 
on vakava ihmisoikeusrikkomus ja voi vahvistaa uhrien epäluottamusta kyseessä olevaa 
rikosoikeuslaitosta kohtaan. Annettujen säännösten epäselvyys ja tunnistamisprosessien 
puutteet haittaavat 8 artiklan täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa.
On raportoitu tarpeesta syventää ammattilaisten erikoistumista oikeudenkäynnin eri vaiheissa.

Sekä direktiivissä että toimintapoliittisissa asiakirjoissa, mukaan lukien strategia ja sitä 
seurannut tiedonanto, kehotetaan jäsenvaltioita panemaan täytäntöön keskeisenä osana 
ihmiskaupan torjuntaa ihmiskaupan uhrien palvelujen tietoisen käytön kriminalisointi.

Yhteistyö jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen välillä:
Jäsenvaltioiden yhteistyö on tärkeää ihmiskaupan ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja uhrien 
oikeuksien varmistamiseksi. Lisäksi useilla EU:n virastoilla on tärkeä rooli yksittäisten 
jäsenvaltioiden tukemisessa niiden pyrkimyksissä torjua ihmiskauppaa sekä kahden tai 
useamman jäsenvaltion välisen yhteistyön edistämisessä. Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukivirasto EASO ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtiva virasto Frontex lisäävät sekä jäsenvaltioiden valmiuksia rekisteröidä äskettäin 
saapuneita maahanmuuttajia, erityisesti järjestelykeskusten luomisessa, tarjoamalla 
ihmiskaupan uhrien havaitsemisvalmiuksien kehittämiseen välineitä, kuten koulutusta, 
välineistöä ja ohjaavia asiakirjoja.

Rajat ylittävästä yhteistyöstä saatujen kokemusten puutteen todettiin mahdollisesti haittaavan 

3 Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU (”Ihmiskauppaa koskeva tiedonkeruu”), 2018, 
p. 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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tutkimuksia ja rikosoikeudenkäyntejä, ja useat kansalliset viranomaiset ovat aloittaneet joko 
kahdenvälisen yhteistyön tai yhteistyön muiden kanavien, kuten Europolin tai Interpolin 
kautta.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että:
1) jäsenvaltioiden välinen tehokas yhteistyö on lisääntynyt asteittain vuosien mittaan, ja 

voidaan tunnistaa esimerkkejä hyvistä EU:n laajuisista, alueellisista ja kahdenvälisistä 
käytännöistä,

2) jäsenvaltiot hyötyvät EU:n eri virastojen ja välineiden tarjoamasta erilaisesta tuesta ja 
arvostavat sitä, ja

3) edelleen on useita haasteita ja parannuskohteita, jotka liittyvät erityisesti tarpeeseen 
lisätä virastojen välisten lähestymistapojen vastuullisuutta.

On pantava merkille, että jäsenvaltioiden välinen tiedonkeruu osoitti Euroopan unionin 
perusoikeusviraston vähäisen roolin ihmiskaupan torjunnassa. Perusoikeusvirastolla voisi olla 
vahvempi rooli rikos- ja oikeusprosessien seulonnassa, erityisesti kun prosesseissa on mukana 
useita jäsenvaltioita ja lainvalvontaviranomaisia. Tämä merkitsisi sitä, että EU:n 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien perusoikeusvaikutusten seurantaa tehostettaisiin 
tällä alalla.



PR\1215779FI.docx 9/17 PE658.995v01-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta
(2020/2029(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 8, 79 ja 83 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3, 5 ja 23 artiklan,

– ottaa huomioon 5 päivänä huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/36/EU ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan 
uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 
(jäljempänä ’ihmiskaupan vastainen direktiivi’)1,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta 
toiminnasta ja Euroopan neuvoston tätä alaa koskevat suositukset,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

– ottaa huomioon kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen (jäljempänä ’Palermon sopimus’) ja sen lisäpöytäkirjat, 
etenkin lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, 
torjumisesta ja rankaisemisesta (jäljempänä ’ihmiskauppaa koskeva YK:n 
lisäpöytäkirja’) ja maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien 
salakuljetuksen kieltämistä koskevan lisäpöytäkirjan,

– ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja sen 
valinnaisen pöytäkirjan lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä 
26 päivänä marraskuuta 2019 hyväksytyn Euroopan parlamentin päätöslauselman lasten 
oikeuksista YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 30. vuosipäivän yhteydessä2,

– ottaa huomioon ihmiskauppaa, erityisesti naisten ja lasten kauppaamista, käsittelevän 
YK:n erityisraportoijan työn, 

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta annetun YK:n 
yleissopimuksen ja erityisesti sen 6 artiklan, jolla pyritään torjumaan kaikkia naisiin 
kohdistuvan ihmiskaupan muotoja sekä naisten prostituution hyväksikäyttöä,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta 
hyötymisen tukahduttamisesta, 

1 EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0066.
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– ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15 päivänä syyskuuta 1995 
hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä myöhemmin YK:n 
erityisistunnoissa Peking +5 (2000), Peking +10 (2005) ja Peking +15 (2010) 
hyväksytyt päätösasiakirjat sekä Peking +20 -tarkistuskonferenssin päätösasiakirjan,

– ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 
suojelemisesta annetusta EU-direktiivistä laaditut YK:n yhteiset kommentit, joissa 
vaaditaan, että ihmiskaupan uhreille on tarjottava kansainvälistä suojelua siten, että 
otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat,

– ottaa huomioon kansainvälisen työjärjestön pakollista työtä koskevan sopimuksen 
vuodelta 1930 (nro 29), pakollista työtä koskevaan sopimukseen vuonna 2014 tehdyn 
pöytäkirjan, pakkotyön poistamista koskevan sopimuksen vuodelta 1957 (nro 105) sekä 
pakkotyötä koskevat suositukset (lisätoimenpiteet) vuodelta 2014 (nro 203),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (jäljempänä ’Istanbulin yleissopimus’), 

– ottaa huomioon rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 
25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/29/EU (jäljempänä ’uhrien oikeuksia koskeva direktiivi’)3,

– ottaa huomioon maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/52/EY4,

– ottaa huomioon 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/115/EY jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä 
vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
palauttamiseksi5,

– ottaa huomioon oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi, 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/81/EY (jäljempänä 
’oleskelulupadirektiivi’)6,

– ottaa huomioon 24 päivänä kesäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon uhrien 
oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta (COM(2020)0258),

– ottaa huomioon 19 päivänä kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon 
ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävästä EU:n strategiasta vuosiksi 2012–2016 
(COM(2012)0286),

3 EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.
4 EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24.
5 EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98.
6 EUVL L 261, 6.8.2004, s. 19.
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– ottaa huomioon 17 päivänä lokakuuta 2014 annetun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ” Mid-term report on the implementation of the EU strategy 
towards the eradication of trafficking in human beings” (”Väliraportti ihmiskaupan 
torjuntaa koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta”) (SWD(2014)0318) ja siihen 
liittyvän ensimmäisen (COM(2016)0267), toisen (COM(2018)0777) ja kolmannen 
(2020) edistymiskertomuksen, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot 
ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU 
noudattamiseksi, annettu direktiivin 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti (COM(2016)0722) 

– ottaa huomioon 28 päivänä marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman EU:n 
liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumiseksi7,

– ottaa huomioon 5 päivänä heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman ihmiskaupan 
torjunnasta EU:n ulkosuhteissa8,

– ottaa huomioon 12 päivänä toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5 päivänä 
huhtikuuta 2011 annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta9, 

– ottaa huomioon 26 päivänä helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman seksuaalisen 
hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon10,

– ottaa huomioon 4 päivänä joulukuuta 2017 annetun komission tiedonannon ”Selonteko 
ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian jatkotoimista ja uusien 
konkreettisten toimien määrittelystä” (COM(2017)0728),

– ottaa huomioon 5 päivänä maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025” (COM(2020)0152),

– ottaa huomioon Europolin 18. helmikuuta 2016 antaman tilanneraportin ihmiskaupasta 
Euroopan unionissa,

– ottaa huomioon Eurostatin 17. lokakuuta 2014 antaman ihmiskaupparaportin,

– ottaa huomioon kansainvälisestä suojelusta 7 päivänä huhtikuuta 2006 annetut YK:n 
pakolaisjärjestön suuntaviivat ”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”, 

– ottaa huomioon tutkimuspalvelujensa pääosaston 15. syyskuuta 2018 julkaiseman 
direktiivin 2011/36/EU Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnin muuttoliikkeen ja 

7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0080.
8 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 47.
9 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 61.
10 EUVL C 285, 29.8.2017, s. 78.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_FI.html
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sukupuolikysymysten osalta11, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan työjärjestyksen 58 artiklan 
mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

A. katsoo, että ihmiskauppa on nykypäivän orjuutta ja että se loukkaa perusteellisesti 
perusoikeuksia, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 5 artiklan 3 kohdassa 
todetaan;

1. huomauttaa, että EU:n tasolla tarvitaan koordinoitua ja johdonmukaista kehystä, jolla 
taataan ihmiskaupan uhrien suojelu, myös uhrien oikeuksia koskevan direktiivin, 
oleskelulupadirektiivin ja korvausdirektiivin12 mukaisten oikeuksien koordinoidulla 
täytäntöönpanolla;

2. kiittelee EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin tekemää hyvää työtä ihmiskaupan 
vastaisen EU:n toiminnan koordinoinnissa ja ihmiskaupan eri näkökohtia koskevan 
tieto- ja näyttöpohjan kehittämisessä, kuten sukupuoliulottuvuutta ja erityisesti lasten 
haavoittuvuutta koskevassa tutkimuksessa; 

3. korostaa, että turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen 
turvallisuuden rahaston (ISF) ohjelmien rahoitusta on edelleen tärkeää käyttää 
ihmiskaupan torjuntaa koskeviin hankkeisiin ja että on tärkeää hyödyntää muita 
käytettävissä olevia välineitä;

4. korostaa, että johdonmukaisten ja yksityiskohtaisten tietojen puute haittaa edelleen 
ihmiskaupan suuntausten asianmukaista arviointia; kehottaa jäsenvaltioita keräämään 
ajantasaisempia tietoja, jotka on eritelty iän ja sukupuolen mukaan ja joihin sisältyvät 
sisäisen ihmiskaupan uhrit, keräämällä tilastotietoja yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan 
kanssa; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tehdään ero ihmiskaupan ja 
salakuljetuksen välillä, sillä ne edellyttävät erilaisia oikeudellisia toimia; korostaa, että 
niiden välinen sekaannus johtaa usein virheisiin uhrien tunnistamisessa ja sen 
varmistamisessa, että he voivat käyttää suojelutoimenpiteitä ja välttää toissijaisen 
uhriksi joutumisen;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan digitaaliteknologian käyttöä 
ihmiskaupan uhrien rekrytoinnissa tärkeimpinä välineinä;

11 Euroopan tason täytäntöönpanon arviointi – ”Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020.
12 Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista 
korvauksista, EUVL L 261, 6.8.2004, s. 15.



PR\1215779FI.docx 13/17 PE658.995v01-00

FI

Uhrien tunnistaminen, suojelu, auttaminen ja tukeminen

7. korostaa, että uhrien varhainen tunnistaminen on edelleen yksi täytäntöönpanon 
suurimmista haasteista ja yksi tärkeimmistä uhrien oikeuksien käytön kannalta; kehottaa 
jäsenvaltioita antamaan vastuun ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta prosessin kaikissa 
vaiheissa useammille toimijoille, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan edustajat, 
maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaiset, työsuojelutarkastajat ja sosiaalityöntekijät 
tai terveydenhuoltohenkilöstö; 

8. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita takaamaan tehokkaasti uhrien oikeudet ja tukemaan heitä 
sukupuolisensitiivisellä lähestymistavalla, varmistaen samalla täydentävyyden uhrien 
oikeuksia koskevan direktiivin kanssa; panee merkille, että ihmiskaupan vastainen 
direktiivi kieltää ihmiskaupan uhrien kriminalisoinnin; 

9. korostaa, että vaikka covid-19-pandemian kaikkia vaikutuksia ei vielä voida mitata, on 
kuitenkin selvää, että kriisi vaikuttaa suhteettomasti ihmiskaupan haavoittuvimpiin 
uhreihin, erityisesti naisiin ja lapsiin; 

10. huomauttaa, että tarvitaan johdonmukainen ja koordinoitu kansallinen 
ohjautumisjärjestelmä; korostaa, että hyvä yhteistyö poliisin ja kansalaisjärjestöjen 
välillä ei voi korvata täysin kattavaa kansallista ohjautumisjärjestelmää, jolla 
määritellään kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden tehtävät ja vastuut13;

11. kehottaa komissiota seuraamaan ja arvioimaan uhreille maksettavien korvausten 
tilannetta jäsenvaltioissa saatavuuden, toteutuksen ja todellisten maksujen osalta, ja 
esittämään erityistoimenpiteitä korvausten saatavuuden parantamiseksi;

Ihmiskauppa sukupuolittuneena rikoksena ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän 
ihmiskaupan torjunta

12. korostaa, että seksuaalinen hyväksikäyttö on edelleen yleisin ihmiskaupan muoto 
EU:ssa vuodesta 2008 lähtien, koska 60 prosenttia ihmiskaupan uhreista joutuu 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön; panee merkille, että yli 90 prosenttia näistä uhreista on 
naisia ja tyttöjä ja että yli 70 prosenttia ihmiskauppiaista on miehiä;

13. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityistoimenpiteitä, joilla puututaan naisiin 
kohdistuvaan väkivaltaan ja sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ihmiskaupan 
perimmäisinä syinä; suosittelee, että komissio vahvistaa ja kehittää 
sukupuoliulottuvuutta EU:n ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon 
seurannassa;

14. kehottaa komissiota tutkimaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, miten 
seksuaalipalvelujen kysyntä edistää ihmiskauppaa, koska ihmiskauppiaat yleensä 
välittävät uhrinsa maihin, joissa prostituutiota säännellään ja harjoitetaan laillisesti, 
jolloin ihmiskauppiaiden on huomattavasti helpompi käyttää oikeusympäristöä uhrien 
hyväksikäyttöön14; muistuttaa, että joissakin EU:n jäsenvaltioissa, joissa prostituutio on 

13 Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmän (GRETA) suosituksiin kuuluu 
kansallisen ohjautumisjärjestelmän varmistettu soveltaminen turvapaikanhakijoihin ja 
maahanmuuttovankeudessa oleviin henkilöihin.
14 Europolin tilanneraportti ”Trafficking in Human Beings in the EU” ihmiskaupasta Euroopan unionissa, 
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laillista, epäilyt pystyivät hyväksikäyttämään lapsia aikuisten uhrien rinnalla15; 

15. kehottaa komissiota asettamaan etusijalle seksuaaliseen hyväksikäyttöön tarkoitetun 
ihmiskaupan ehkäisemisen muun muassa hyväksymällä toimenpiteitä ja ohjelmia 
kysynnän vähentämiseksi sekä kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään ihmiskaupan 
uhrien palvelujen käytön rikoksena kansallisiin sääntöihinsä, kuten ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin 8 artiklassa suositellaan ja komissio toisti vuonna 201816;

16. kehottaa jäsenvaltioita keskittymään ihmiskaupan toistuviin ja kehittyviin 
toimintamalleihin seksuaalista hyväksikäyttöä varten, kuten lasten lisääntyvään 
hyväksikäyttöön ja ”rakastajapoika” (”lover boy”) -menetelmän käyttöön yleisimpänä 
keinona rekrytoida uhreja verkkoteknologioiden avulla; 

17. korostaa, että sukupuolisensitiiviset koulutusohjelmat uhrien kanssa tekemisissä oleville 
virkailijoille ovat tärkeitä, jotta voidaan paremmin tunnistaa seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrit varhaisessa vaiheessa, ja kannustaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan uhrien tukemiseksi toimenpiteitä, kuten irtautumisohjelmia, 
sosiaalista ja ammatillista uudelleenintegrointia tai seksuaaliterveyspalveluita; 

Ihmiskauppa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden yhteydessä 

18. korostaa, että muuttovirrat voivat lisätä maahanmuuttajien riskiä joutua ihmiskaupan 
uhreiksi EU:ssa17; huomauttaa, että keskisen Välimeren reitin kautta seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten EU:hun kuljetettujen naisten ja tyttöjen määrä on lisääntynyt 
jyrkästi18; 

19. muistuttaa, että turvapaikanhakijat, pakolaiset ja maahanmuuttajat ovat erityisen 
suuressa vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi ja että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä naisten, lasten ja muihin heikossa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvien 
kauppaan; korostaa, että muuttoliikkeen eri vaiheissa on haavoittuvuuksia ja riskejä 
sekä muuttoliikkeen lähtöpisteessä, matkalla EU:hun, määränpäässä että paluun 
yhteydessä19;

20. korostaa kansainvälisiin suojelumenettelyihin rekisteröityjen ihmiskaupan uhrien 
erittäin vähäistä määrää; kehottaa jäsenvaltioita antamaan maahan tuleville enemmän 
tietoa, myös kääntämisen ja tulkkien avulla, heidän oikeuksistaan ja heihin 
sovellettavista EU:n lainsäädännön mukaisista menettelyistä, myös mahdollisuuksista 
saada tukea asianajajien ja kulttuurivälittäjien kautta;

21. huomauttaa, että joissakin jäsenvaltioissa kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden, 

18. helmikuuta 2016. 
15 Europolin tilanneraportti ”Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage victims 
in the EU” alaikäisten uhrien salakuljetukseen ja hyväksikäyttöön EU:ssa osallistuvista rikollisverkostoista, 
18. lokakuuta 2018.
16 Toinen edistymäraportti direktiivin täytäntöönpanosta, COM (2018) 0777, s. 6.
17 Toinen edistymäraportti, COM(2018)0777; Europolin ja ihmisten salakuljetusta tutkivan eurooppalaisen 
keskuksen (EMSC) neljäs vuosiraportti, 2020; Europolin tilanneraportti ”Trafficking in Human Beings in the 
EU”, 18. helmikuuta 2016.
18 Toinen edistymäraportti, COM(2018)0777, s. 3;
19 Euroopan tason täytäntöönpanon arviointi – ”Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, s. 50.

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
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/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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jotka on todettu ihmiskaupan uhreiksi, on muutettava menettelyjä ja haettava 
oleskelulupaa direktiivin 2004/81/EY mukaisesti20; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön kokonaisvaltaisen ja monialaisen lähestymistavan, jolla varmistetaan, että 
ihmiskaupan vastaiset menettelyt ja turvapaikkamenettelyt liittyvät toisiinsa ja 
täydentävät toisiaan;

22. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että Dublin III -asetuksen, ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin ja oleskelulupadirektiivin säännöksiä sovelletaan johdonmukaisesti, jotta 
estetään joitakin jäsenvaltioita siirtämästä ihmiskaupan uhreja maahan, jossa heitä 
hyväksikäytettiin heidän saavuttuaan ensimmäisen kerran, ja lisäämästä siten riskiä, että 
he joutuvat uudestaan ihmiskaupan uhriksi;

23. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan mahdollisten uhrien tunnistamiseksi 
varhaisessa vaiheessa erityisesti muuttovirtojen ja järjestelykeskusten yhteydessä; 
kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan riittävät resurssit ilman huoltajaa oleville alaikäisille 
ja ihmiskaupan naispuolisille uhreille tarkoitettuihin erityistiloihin;

24. toteaa, että laittoman maahanmuuton torjuntaan tähtäävä jäsenvaltioiden 
maahanmuuttopolitiikka voi aiheuttaa ”jäädytysefektin” haavoittuvassa asemassa 
olevien maahanmuuttajien keskuudessa ja antaa rikoksentekijöille lisävipuvoimaa 
käyttää hyväkseen laittomassa asemassa olevia uhreja21; kehottaa jäsenvaltioita 
irrottamaan muuttoliikkeen valvontatoimet lainvalvontatoimista;

Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa

25. panee merkille, että lähes neljännes kaikista uhreista EU:ssa on lapsia ja että suurin osa 
lapsiuhreista (78 prosenttia) EU:ssa on tyttöjä; huomauttaa, että lähes 75 prosenttia 
kaikista lapsiuhreista EU:ssa oli EU:n kansalaisia; on erityisen huolissaan seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön joutuneista ihmiskaupan lapsiuhreista EU:ssa22; 

26. kehottaa jäsenvaltioita keskittymään lapsiuhrien tunnistamiseen ja auttamaan heitä 
käyttämään oikeuksiaan; korostaa, että lapsiuhreille on välittömästi nimitettävä 
holhoojat, mukaan lukien tilapäiset holhoojat hätätoimenpiteenä;

27. vaatii jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan 
direktiivin 2011/93/EU23 ja tehostamaan poliisi- ja oikeudellista yhteistyötään 
seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemistä ja torjumista varten; 

28. toteaa, että muuttoliikkeessä oleviin lapsiin ja erityisesti ilman huoltajaa oleviin 
maahanmuuttajalapsiin kohdistuu edelleen suurempi riski ihmiskaupasta ja 
hyväksikäytöstä EU:hun suuntaavilla ja sen sisällä kulkevilla muuttoreiteillä; 

20 Euroopan tason täytäntöönpanon arviointi – ”Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, jälkiarviointiyksikkö, 15. syyskuuta 2020, s. 49.
21 Paperittomia siirtolaisia koskevan kansainvälisen yhteistyön foorumi (PICUM) Insecure justice? Residence 
permits for victims of crime in Europe, toukokuu 2020. 
22 Europol, EMSC:n neljäs vuotuinen toimintakertomus, 2020.
23 EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1.

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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Rikosjärjestelmien tehokkuus ja uhrien palvelujen käytön kriminalisointi 

29. panee merkille ihmiskaupparikokseen liittyvien syytteiden ja tuomioiden vähäisen 
määrän; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä ihmiskauppatapausten 
tutkinnan parantamiseksi ja ottamaan käyttöön voimakkaita rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ihmiskaupparikoksista;

30. huomauttaa, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole ottaneet käyttöön ihmiskaupan vastaisen 
direktiivin 18 artiklan mukaista lainsäädäntöä24; toteaa, että erilaiset oikeuskäytännöt 
uhrien palvelujen käytön kriminalisoimisen osalta voivat haitata pyrkimyksiä vähentää 
kysyntää; kehottaa jälleen jäsenvaltioita kriminalisoimaan ihmiskaupan uhrien 
palvelujen tietoisen käytön; 

31. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään selkeät säännökset, joilla suojellaan ihmiskaupan 
uhreja syytteeseen asettamiselta tai rankaisemiselta, sekä erotetaan suojelu yhteistyöstä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa;

32. korostaa taloudellisen tutkinnan ja rahavirtojen seuraamisen merkitystä keskeisenä 
strategiana ihmiskaupasta hyötyvien järjestäytyneiden rikollisverkostojen tutkinnassa ja 
syytteeseen asettamisesta; kehottaa komissiota arvioimaan ja edistämään olemassa 
olevan oikeudellisen ja poliisiyhteistyön sekä käytettävissä olevien välineiden käyttöä;

Yhteistyö jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen välillä

33. muistuttaa EU:n virastojen roolista uhrien varhaisessa tunnistamisessa ja ihmiskaupan 
torjunnassa; kehottaa lisäämään oikeus- ja sisäasioiden virastojen resursseja, jotta niiden 
henkilöstöä voidaan kouluttaa ja valmiuksien kehittämisvälineitä kehittää uhrien 
havaitsemista varten, mihin sisältyy sukupuolikoulutettujen virkailijoiden nimittäminen, 
erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joihin kohdistuu suuri määrä eri ryhmistä koostuvia 
muuttovirtoja; kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat sukupuoliasiantuntemuksen 
valtavirtaistamiseksi lainvalvontaviranomaisten toiminnassa kaikkialla EU:ssa;

Suositukset

34. kehottaa komissiota muuttamaan ihmiskaupan vastaista direktiiviä sen säännösten 
saattamiseksi ajan tasalle muun muassa vahvistamalla erityisiä toimenpiteitä 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten harjoitetun ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja 
syytteeseen asettamiseksi ihmiskaupan suurimpana alueena, huomioimalla 
verkkoteknologian käyttö sekä ihmiskaupan leviämisessä että ehkäisemisessä, 
parantamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja uhrien varhaista tunnistamista, vahvistamalla 
horisontaalista sukupuolinäkökulmaa kaikkien ihmiskaupan muotojen suhteen ja 
varmistamalla, että jäsenvaltiot nimenomaisesti kriminalisoivat palvelut, joihin sisältyy 
hyväksikäyttöä; 

35. korostaa johdonmukaisen lähestymistavan merkitystä mahdollisten uhrien 
tunnistamisen parantamiseksi muuttovirtojen yhteydessä ja järjestelykeskuksissa ja että 
on tärkeää parantaa turvapaikkamenettelyjen saatavuutta ja varmistaa, että ne 
täydentävät ihmiskauppaan liittyviä menettelyjä; kehottaa komissiota arvioimaan 

24 Toinen edistymäraportti, COM(2018)0777, s. 29.
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ihmiskaupan vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa ja esittämään ehdotuksia sen 
tarkistamiseksi;

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan ja arvioimaan salakuljetettavien 
henkilöiden riskiä joutua ihmiskaupan uhreiksi, kiinnittäen erityistä huomiota ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten ja naisten tilanteeseen; korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
lisätä laillisia ja turvallisia maahanmuuttoreittejä, jotta estetään haavoittuvassa asemassa 
olevien laittomien maahanmuuttajien hyväksikäyttö;

37. kehottaa komissiota sisällyttämään uuteen ihmiskaupan torjuntastrategiaan selkeät 
toimet ihmiskaupan torjunnan EU-koordinaattorin nimittämiseksi;

°

° °

38. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


