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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon kutsub vastutavat kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni üles lisama oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab integreeritud lähenemise ja tegevuskava keskendumist inimõigustele ning 
tunnistab, et rõhku tuleb panna sunniviisilisele tööle või teenustele, orjusele ja 
sellesarnastele inimkaubanduse tulemitele, tuleb kasutada kõiki õiguslikke vahendeid 
selle tõsise kuriteo vastu võitlemiseks; nimetatud lähenemisest tuleneb vajadus tagada 
kaubitsetavate inimeste kohtlemine kuriteo ohvritena ning neile vajaliku teabe, 
nõustamise, sotsiaaltoetuste ja õigusabi võimaldamine ning haridustee või tööalase 
karjääri reintegreerimine; rõhutab ka ülalnimetatud probleeme käsitleva noortele ja lastele 
suunatud lähenemise olulisust;

2. on seisukohal, et lisaks inimõigustele keskenduvale lähenemisele on vajalik 
diskrimineerimisvastane lähenemine inimkaubandusele ning on seega seisukohal, et 
viited võrdsusele ja mittediskrimineerimisele komisjoni teatise viiendas osas peavad 
olema kriitilised;

3. tunnistab, et teatud lähteriikide puudujäägid majanduslike ja sotsiaalsete väljavaadete 
järjepidevuses, kõrge töötuse tase ja pidevalt suurenev vaesus ning Euroopa majanduslik 
ja sotsiaalne arengutase aitavad kaasa olukorrale, kus kuritegelikel organisatsioonidel on 
hõlbus inimkaubandusest tulu saada;

4. märgib, et olukord saab samuti julgustust liikmesriikide tööturgudel olevatest nn hallidest 
tsoonidest, mis aitavad kaasa tolerantsusele igapäevaste kuritarvituste suhtes, luues 
viljaka pinnase igasuguse ekspluateerimise jaoks; on seetõttu seisukohal, et tõhus ja 
süstemaatiline olemasolevate tööseaduste kohaldamine igas liikmesriigis võib olla 
takistuseks inimeste kauplemisega tegelevatele kuritegelikele organisatsioonidele;

5. on seisukohal, et vajadus madalapalgaliste, dokumentideta ja kuulekate töötajate järele 
ELis aitab kaasa ebaseaduslikule kaubandusele; usub, et sellise tööjõu kasutamine võib 
küll vähendada kulusid, kuid seda inimväärikuse arvelt, ning et sellega ohustatakse 
tööjõustandardeid, tervishoiu ja ohutuse meetmeid, õiglast tasustamist ning maksude ja 
sotsiaalmaksete tasumata jätmise kaudu ka kohalikku ja/või riiklikku sissetulekut;

6. on seisukohal, et liikmesriigid, kes seda veel teinud pole, peaksid alla kirjutama 
vastavatele rahvusvahelistele konventsioonidele – sh ÜRO inimkaubanduse protokollile, 
Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsioonile, ÜRO 
rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsioonile, ÜRO 
lapse õiguste konventsioonile, ÜRO konventsioonile võõrtöötajate ja nende 
perekonnaliikmete kaitse kohta ning ILO konventsioonidele, eriti nr-le 29 sunniviisilise 
töö kohta ning nr-le 182 lastele sobimatu töö ja muu sobimatu tegevuse keelustamise 
kohta, samuti konventsioonid ühinemisvabaduse, tööjõu kontrolli ja 
tööhõiveagentuuride kohta – ja neid täitma;
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7. julgustab liikmesriike oma riigisisestesse õigusaktidesse võimalikult kiiresti üle võtma 
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 aidatud1;

8. on seisukohal, et ettevõtetes hea tava järgimisel, sealhulgas alltöövõtjatelt nende 
lepingulistest ja juriidilistest kohustustest kinnipidamise nõudmisel (varustamisahela 
vastavus) on oluline roll nõudluse vähenemises ebaseadusliku tööjõu järele ning et 
ettevõtetel ja teistel sotsiaalpartneritel on ülioluline roll olemasolevate töö- ja 
sotsiaalseaduste kohaldamise tagamisel ning eelkõige kindlustamisel, et töötajad saavad 
hüvitisi, milleks neil on seaduslikult õigus; tervitab Ateena deklaratsiooni, mille eesmärk 
on tagada, et ettevõtted ei kasutaks sunniviisilist tööd;

9. on seisukohal, et nende ettevõtete suhtes, kes on tööle võtnud inimkaubanduse teel 
saadud odavat tööjõudu, tuleb kohaldada väga rangeid karistusi, eriti kui asjaomased 
ettevõtted on kasutanud pettust;

10. palub ELil kasutada olemasolevaid ja tulevasi vahendeid, et käsitleda mitmesuguseid 
inimkaubandusega seotud küsimusi; on sellega seoses seisukohal, et Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut peab inimkaubanduse küsimust käsitlema esmatähtsana, 
arvestades sageli seksuaalse ekspluateerimiseni viiva inimkaubanduse ohvriks langenud 
naiste suurt arvu;

11. usub, et tööandjatel, ametiühingutel, kohalikel ametivõimudel, üksikkodanikel ja 
valitsusvälistel organisatsioonidel on oluline roll inimkaubanduse ohvrite avastamisel ja 
toetamisel ning et head tava tuleks levitada sobivate võrgustike kaudu kõige 
ulatuslikumate võimalike vahendite abil; on samuti seisukohal, et järelevalvet 
ekspluateerimisaldiste tööhõivesektorite üle peaksid pidama tööhõive eest vastutavad 
asutused koostöös teiste asutuste ja sotsiaalpartneritega;

12. tunnistab vajadust ennetavate meetmete, sh politsei- ja õigusalase koostöö järele 
inimkaubanduse ohvrite lähteriikides; on seisukohal, et kindel toetus valitsusväliste 
organisatsioonide tööle ohvrite toetamisel on oluline; on seisukohal, et liikmesriikide 
saatkonnad ja asjaomased kolmandad riigid peaksid olema kaasatud inimkaubanduse 
vastu võitlemisse ning palub komisjonil ja liikmesriikidel käivitada ennetuskampaania, 
mis on suunatud potentsiaalsetele inimkaubanduse ohvritele, et teavitada neid riskidest ja 
võimalikest ohtudest ning anda neile teavet nende õiguste ja kohustuste ning selle kohta, 
kust nad saavad abi sihtriikides;

13. usub, et inimkaubanduse ohvrite toetamine peaks olema kohandatud nende konkreetsete 
vajaduste järgi, arvestades, et inimkaubanduse ohvrid ei moodusta homogeenset rühma; 
juhib seetõttu tähelepanu asjaolule, et sooline võrdõiguslikkus ning laste, põlisrahvaste ja 
vähemusrühmade õigused on eriti olulised, sest paljud inimkaubanduse ohvrid või 
potentsiaalsed ohvrid on naised, lapsed ning etnilistesse ja vähemusrühmadesse kuuluvad 
isikud, keda võidakse nende päritoluriigis diskrimineerida;

  
1 EÜT L 261, 6.8.2004, lk 19.
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14. on seisukohal, et tööseaduste järgimisega seotud kontrolli- ja täitemehhanisme tuleks 
kõikides liikmesriikides tugevdada; on seisukohal, et liikmesriigid peaksid tagama 
vajaliku õigusliku raamistiku olemasolu ning et õigusjärgsete kohustuste täitmiseks 
oleksid olemas vajalikud mehhanismid, väljaõpe ja piisavad tehnilised vahendid, andes 
vastutuse inspekteerimisasutuste ametnikele ning andes neile teavet ja pakkudes 
teadlikkust tõstvat koolitust, et võimaldada neil ära tunda inimkaubanduse ohvreid, keda 
tööalaselt ekspluateeritakse; on seisukohal, et tööhõivet kontrollivate asutuste võrgustik 
võiks kaasa aidata heade tavade vahetamisele;

15. tunnistab, et selliste töötajate ekspluateerimine ei pruugi olla kohe silmanähtav, aga võib 
ilmneda palga vähenemises võltsitud mahaarvamiste tõttu või raha tõttu, mis näib olevat 
maha arvatud maksumaksmise eesmärgil, aga mille tegelikult võtab endale agent või 
tööandja: juhib tähelepanu, et asjaomaseid asutusi tuleb hoiatada nimetatud võimalustest 
ning tuleb sisse seada vastav abi, näiteks nõustamistelefonid;

16. usub, et ELi tasandil peab olema ühine mõtlemine inimkaubanduse kohta; täheldab, et 
ELi arengupoliitika keskendub peamise eesmärgina vaesuse vähendamisele ning 
aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele, mis käsitlevad olulisi tegureid, mis 
muudavad inimesed ohualtiks inimkaubandusele, näiteks vaesus, juurdepääsu puudumine 
põhi- ja kõrgharidusele, sooline ebavõrdsus, kodakondsuse õiguse eitamine, 
diskrimineerimine ja juurdepääsu puudumine teenustele ning võrdsete võimaluste 
puudumine;

17. tunnistab vajadust rahvusvaheliste asutuste poolsete meetmete ja koostöö järele, mis 
võimaldaks koguda ja analüüsida vastavaid andmeid inimkaubanduse, sh tööjõu kohta 
igas liikmesriigis nii, et oleks võimalik tõhusalt sektoripõhiselt sekkuda; palub samuti 
komisjonil koondada nimetatud andmed ja teavitada korrapäraselt parlamenti ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed.
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