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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise 
ennetusstrateegiate kohta
(2004/2216(INI))

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 51, milles on öeldud, et 
“inimkaubandus on keelatud”;

- võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 4 ja 5;

- võttes arvesse 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni, mis käsitleb laste 
kaitsmist igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse kuritarvitamise 
eest ning püüab takistada laste röövimist, müüki või nendega kauplemist;

- võttes arvesse riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vastast ÜRO 
konventsiooni täiendavat 2000. aasta Palermo protokolli inimestega, eelkõige 
naiste ja lastega kauplemise takistamise, sellise kauplemise vastu võitlemise ja 
selle eest karistamise kohta;

- võttes arvesse 20. septembril 2002. aastal vastu võetud Brüsseli deklaratsiooni 
inimkaubanduse takistamise ja selle vastu võitlemise kohta, milles nõutakse 
päritolu-, transiit- ja sihtriikide tõhusalt koordineeritud tegevust kõikide 
asjakohastes valdkondades riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil tegutsejate 
vahel;

- võttes arvesse 19. juulil 2002. aastal vastu võetud nõukogu raamotsust 
2002/629/JSK inimkaubanduse vastu võitlemise kohta;2

- võttes arvesse 22. detsembril 2003. aastal vastu võetud nõukogu raamotsust 
2004/68/JSK laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastu võitlemise 
kohta;3

- võttes arvesse 29. aprillil 2004. aastal vastu võetud nõukogu direktiivi 
2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta kolmandate riikide kodanikele, kes 
on inimkaubanduse ohvrid või kes on olnud seotud ebaseaduslikule 
sisserändele kaasaaitamisega, kuid teevad pädevate asutustega koostööd;4

- võttes arvesse Euroopa Komisjoni poolt 2003. aastal moodustatud 
  

1 EÜT C 364, 18.2.2000.
2 EÜT L 203, 1.8.2002, lk 1.
3 ELT L 13, 20.1.2004, lk 44.
4 ELT L 261, 6.8.2004, lk 1.
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inimkaubanduse ekspertrühma aruannet;

- võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. oktoobri 1999. aasta Tampere 
istungil vastu võetud otsuseid, milles nõutakse võitlust inimkaubandusega 
tegelevate isikute vastu ja rõhutatakse vajadust hoida ära igasugune 
inimkaubandus;

- võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
“Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala: hinnang Tampere programmile 
ja tulevikusuundumused” (KOM(2004)0401);1

- võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. jaanuari 2000. aasta otsust 
nr 293/2000/EÜ, millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm (Daphne 
programm) (2000–2003), mis käsitleb ennetusmeetmeid laste, noorte ja naiste 
vastase vägivalla vastu võitlemiseks;2

- võttes arvesse ÜRO neljanda naiste maailmakonverentsi Pekingi 
deklaratsiooni;3

- võttes arvesse vabadust, turvalisust ja õigust käsitlevat Haagi programmi4, mis 
kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama välja inimkaubanduse vastu 
võitlemise parimate tavade, standardite ja mehhanismide kava;

- võttes arvesse Euroopa Nõukogu konventsiooni inimkaubanduse vastase 
tegevuse kohta, mille ministrite komitee 3. mail 2005. aastal vastu võttis;

- võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

- võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-
0000/2005),

A. arvestades, et inimkaubandus hõlmab tõsiseid põhiliste inimõiguste rikkumisi ja 
selliste julmade võtete nagu sunni, jõu, ähvarduste, isikuvabadust piiravasse riiki 
toimetamise, vägivalla, pettuse ja kelmuse kasutamist;

B. arvestades, et naised ja lapsed on selle kompleksse fenomeni suhtes, mida kontrollivad 
peamiselt kuritegelikud võrgustikud, eriti kaitsetud ning nende puhul valitseb seetõttu 
suurem oht inimkaubanduse ohvriks sattuda;

  
1 ELi bülletään 6-2004.
2 EÜT L 34, 9.2.2000, lk 1.
3 ÜRO Pekingi deklaratsioon ja tegevusprogramm: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm  
4 Euroopa Ülemkogu kinnitas Haagi programmi 2004. aasta novembris.
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C. arvestades, et nõukogu ja komisjoni Viini tegevuskava1, mis käsitleb küsimust, kuidas 
kõige paremini rakendada Amsterdami lepingu sätteid vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel põhineva ala loomise kohta, nõuab suuremaid jõupingutusi selle nimel, et 
leppida kokku ühistes määratlustes, süüdistustes ja sanktsioonides kõigepealt teatavate 
sektorite, näiteks inimkaubanduse, eriti naiste ekspluateerimise ja laste seksuaalse 
ekspluateerimise puhul;

D. arvestades, et inimkaubanduse takistamisega ei ole vaja tegelda mitte ainult iga 
liikmesriigi üksikmeetmete kaudu, vaid tervikliku ja integreeritud 
valdkondadevahelise lähenemisviisi kaudu ELi ja rahvusvahelisel tasandil;

E. arvestades, et naiste ja lastega kaubitsemise osas ühise kokkulepitud määratluse 
puudumine ja võrdlusandmete, uuringute ja analüüside jaoks ühiste suuniste 
puudumine on tõhusate meetmete ja tõhusa poliitika peamised takistused;

F. arvestades, et naiste ja lastega kaubitsemise puhul, mis on riikidevaheline kuritegu, on 
tõhusate ennetusstrateegiate loomiseks vaja:

- inimkaubanduse turu kolme osalise, st ohvri, kaubitseja ja kliendi käsitlemist;
- koostööd päritolu-, transiit- ja sihtriikide vahel;
- koostööd ELi, piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil;
- kooskõlastatud tegevust rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks ÜRO, Euroopa 

Nõukogu, Euroopa Liidu, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ja G8 vahel,

1. rõhutab ennetusstrateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel inimõigustel põhineva 
lähenemisviisi, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kasutamise ja lapsi
arvestava lähenemisviisi tähtsust;

2. avaldab kahetsust, et ELi tasandil puudub konkreetselt inimkaubanduse vastasele 
võitlusele pühendatud poliitika, et inimkaubandusega tegeldakse peamiselt kui 
kolmanda samba poliitikavaldkonnaga, et ei tunnistata seoseid inimkaubanduse ja 
migratsiooni, sotsiaalse kaitse ja arengu vahel, ja et puudub ühtne 
inimkaubandusealane välispoliitika;

3. rõhutab vajadust töötada ELi naabruspoliitika raames ja ELi tulevast laienemist silmas 
pidades välja konkreetsed inimkaubanduse vastased meetmed;

4. rõhutab, et sugupoolte võrdõiguslikkuse edendamine kõikides ELi 
poliitikavaldkondades ja siseriiklike võrdseid võimalusi käsitlevate õigusaktide 
rakendamine on esmatähtis, selleks et kõrvaldada inimkaubanduse põhjustajad, nt 
vaesus, sotsiaalne tõrjutus, tööpuudus, hariduse puudumine, korruptsioon, 
diskrimineerimine ja naistevastane vägivald;

5. kutsub liikmesriike üles pühenduma ELi arengukoostöö ja vaesuse vähendamise 
programmides jõulisemalt soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele ja lapsi

  
1 EÜT C 191, 23.1.1999.
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arvestavale lähenemisviisile ning nõuab tungivalt, et rahvusvahelised 
organisatsioonid, näiteks Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, 
Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailma Kaubandusorganisatsioon käsitleksid 
prioriteetsete küsimustena vaesuse femineerumist ja laste vaesust;

6. rõhutab, kui oluline on käsitleda inimkaubanduse ja sisserände seost ja vaadelda 
seaduslikke migratsioonikanaleid kui inimkaubanduse tõkestamise mehhanismi;

7. kutsub liikmesriike üles vaatama uuesti läbi oma viisapoliitikat, et hoida ära 
kuritarvitusi ja kaitsta inimesi ekspluateerimise eest;

8. kutsub komisjoni üles kontrollima olemasolevate inimkaubanduse vastaste vahendite 
rakendamist ja ühesugust tõlgendamist ning käivitama uuringu olemasolevate 
õiguslike meetmete ja abinõude kohta ELi ja rahvusvahelisel tasandil, et võidelda 
naiste ja lastega kaubitsemise vastu;

9. tunneb heameelt Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastaseid meetmeid käsitlevas 
konventsioonis1 sisalduva ettepaneku üle luua Inimkaubanduse Euroopa 
Järelevalvekeskus ja teeb ettepaneku laiendada selle tegevuse ulatust selliselt, et see 
hõlmaks andmete kogumist, olukorra hindamist, teabevahetust ja inimkaubanduse 
vastaste seaduste, poliitika ja meetmete eesmärgi ja tegeliku mõju seose hindamist;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid käivitaksid riiklikud teabekeskused või määraksid 
ametisse raportöörid, et koguda, vahetada ja töödelda inimkaubandust käsitlevat 
teavet, ja rõhutab, kui oluline on koguda soopõhiseid ja võrreldavaid andmeid, pidades 
silmas seda, et äärmiselt tähtis on tagada teabe konfidentsiaalsus, võttes arvesse 
valitsusväliste organisatsioonide muret seoses ohvreid käsitlevate andmete 
jagamisega;

11. kutsub liikmesriike üles looma ja/või tõhustama teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, 
mis on suunatud kaitsetute ühiskonnaliikmete koolitamisele päritoluriikides, ja 
hoiatama sihtriigi avalikkust sellest probleemist;

12. kutsub komisjoni üles hakkama tähistama tervet ELi hõlmavat inimkaubanduse vastu 
võitlemise päeva ja võtma kasutusele rahvusvahelise inimkaubandusvastase logo, et 
tõsta üldist teadlikkust naiste ja lastega kaubitsemisest ja suurendada teema nähtavust, 
pöördudes avalikkuse poole ühtse tugeva sõnumiga;

13. rõhutab vajadust, et pädevates asutustes töötaksid kvalifitseeritud inimesed, kes on 
saanud erikoolituse inimkaubanduse vastase võitlemise alal kõikide kaasatud osaliste, 
politsei, õiguskaitseorganite, sotsiaaltöötajate jne ühiste koolitusprogrammide kaudu 
ning kasutades sugupooli arvestavaid vahendeid ja oskusi;

  
1 Vastu võetud ministrite komitee poolt 3. mail 2005.
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14. kutsub liikmesriike üles jõustama seadust ja tõhustama kaubitsejate, kuritegudele 
kaasa aitajate ja alaealistelt seksuaalteenuseid nõudvate isikute vastutuselevõtmist ja 
karistamist ning uurima inimkaubandusest saadud tulu rahapesu;

15. kutsub liikmesriike üles edendama ettevõtete sotsiaalse vastutustunde põhimõtet ja 
avaliku sektori / erasektori partnerlust, kaasates kodanikuühiskonna organisatsioone 
ennetusstrateegiate rakendamisse;

16. kutsub liikmesriike üles töötama välja ja rakendama inimkaubanduse ohvriks sattunud 
naiste ja laste sotsiaalse hõlmamise ja rehabiliteerimise programme, et nad ei langeks 
uuesti inimkaubanduse ohvriks;

17. nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid võtaksid lastega kauplemise osas vastu selge 
juriidilise määratluse, mis põhineb Palermo protokollis1 ja ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis sisalduvatel rahvusvaheliselt kokkulepitud standarditel ja takistaks 
lastega kauplemise käsitlemist inimkaubanduse alamkategooriana;

18. rõhutab tungivat vajadust töötada välja ja viia ellu konkreetne laste õigustel põhinev 
ennetusprogramm, mis tugineb kaubitsemise lähte-, transiidi- ja sihtriikide vahelisel 
koostööl; ja juhib tähelepanu sellele, et ühtne ELi välispoliitika puudub kolmandates 
riikides, kust on pärit kõige rohkem inimkaubanduse ohvriks sattunud lapsi;

19. usub, et lapsed tuleks osalejatena sellisesse programmi kaasata, ja palub 
liikmesriikidel rakendada tüdrukute ja poiste haridusprogramme, et võidelda 
diskrimineerimise vastu ja edendada sugupoolte võrdõiguslikkust;

20. rõhutab Europoli tähtsat rolli ja kutsub komisjoni koostöös liikmesriikidega üles
tugevdama Europoli rahalisi vahendeid ja tööjõuressursse, et muuta Europoli tegevus 
inimkaubanduse takistamisel veelgi tõhusamaks;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide ning läbirääkijariikide valitsustele ja parlamentidele.

  
1 Palermo protokolli kohaselt on lastega kaubitsemine “laste töölevõtmine, deporteerimine, loovutamine, 
varjamine või vastuvõtmine eesmärgiga last riigis või väljaspool riiki ekspluateerida.”
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EXPLANATORY STATEMENT

As stated by the United Nations Secretary-General Kofi Annan the trafficking of persons, 
particularly women and children for sexual as well as other forms of exploitation  is "one the 
most egregious violations of human rights"1. Internationally defined as the recruitment, 
transport, transfer, harbouring or receipt of a person by use of threat, force, coercion, 
abduction fraud or deception for the purpose of the exploitation2 (sexual exploitation, forced 
labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs) 
trafficking in human beings is growing globally led by the increase of organise crime and 
their profitability (broad pool of potential victims out of category of irregular migrants reveal 
profitability of the trafficking as according to International Organisation of Migration some 
50 percent of the 175 million migrant worldwide are women).

According to the year 2005  Trafficking in Persons report released by USA Department of 
State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, "of the estimated 600,000 to 
800,000 men, women, and children trafficked across international borders each year, 
approximately 80 percent are women and girls and up to 50 percent are minors"3. The data 
also illustrate that the majority of transnational victims are trafficked into commercial sexual 
exploitation. Trafficking networks have recently become increasingly flexible, managing to 
adapt to various situations and changing faces to adjust to the different possible routes. Their 
decentralised nature allows them to rapidly respond to law enforcement measures and 
possible competitors4.

Developing successful prevention strategies should go hand in hand with addressing main 
causes of trafficking just as the feminisation of poverty and unemployment rate, the attraction 
by difference in life quality between the country of origin and country of destination, violence 
against women and children, discrimination against women, strict migratory policies in the 
countries of destination, political instability in the countries of origin, etc. It is of ultimate 
importance to introduce and promote gender mainstreaming and child-sensitive approach in 
all the policies of the European Union including strategies to combat trafficking.

For development of efficient social and economic policies within the countries, it is important 
to identify main vulnerability factors of women and children to trafficking that might be 
country - specific and needs to be addressed with high priority. Study conducted by the 
International Migration Organisation in Romania reveals, that many factors such as early 
school leave, coming from an abusive family environment, single-parent families, living in 
medium-sized towns, belonging to minorities or poor knowledge of conditions living and 
working abroad, etc. can actually affect the increase in the women's vulnerability to 

  
1 From Statement released in December 12 2000, Palermo Italy.
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom and Security, 
2004)
3 Trafficking in Persons Report, (Department of State, United States of America, 2005)
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (International Organization for 
Migration, 2003, p.61)
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trafficking. Special attention should be granted to women and children belonging to 
minorities, women and children living in rural areas. Their increased vulnerability to become 
the victims of trafficking should be therefore addressed with special measures. Understanding 
vulnerability factors can become an effective instrument to fight trafficking from the ground 
and to organise prevention efforts. Knowing who potential victims are shall assist the law 
enforcement with identifying the profiles of the traffickers1.

Trafficking is a humanitarian problem requiring global, regional and local cooperation.
Development of preventive strategies should be based on cooperation between civil society 
organisations and law enforcement agencies. As one of the first steps to develop cooperation 
on EU level is to use an integrated and harmonised approach to collecting data on trafficking.
Obtaining reliable and comparable data is a prerequisite for developing the successful 
prevention strategies. The Report draws attention to the importance of establishing national 
and/or regional focal points or rapporteurs in every EU member and future member state in 
order to facilitate and synchronise the data collection process. It also emphasizes the 
importance of collecting data on child victims and argues that they should constitute a 
separate category.

Furthermore, to be efficient, prevention strategies must address triangle of the trafficking:
supply and demand sides and the traffickers. When talking about the supply side or the
potential victims of trafficking, preventive measures should firstly address the most 
vulnerable groups of this phenomenon by improving and expanding their opportunities for 
education and employment, fighting the problem of the feminisation of poverty, 
discrimination and inequality. On the level of practical actions, awareness raising campaigns 
including common logo on EU level to make the problem easily visible should be developed 
informing about the dangers of trafficking, ways of recruitment, help lines, etc. Trafficking 
phenomenon has harsh consequences of women's and children's health. The corresponding 
health consequences associated with trafficking include physical health, sexual and 
reproductive health, mental health, substance abuse and misuse, social well-being, etc. 
Strategies to prevent trafficking should include public health promotion strategies aimed at 
providing information on reproductive and sexual health, on infectious diseases, mental 
health, or health risks associated with migration including legal rights to health services in 
other countries.2 As regards traffickers, law enforcement must prosecute and strictly punish 
traffickers, fight corruption, and put efforts to successfully identify changing trafficking 
routes, using the internationally established common definition of trafficking in human 
beings. Special training to better identify the trafficking victims should be provided to law 
enforcement personnel so the victims of trafficking would be encouraged to address the 
appropriate institutions. It also concerns the better understanding of trafficking flows and 
trends leading to better understanding of magnitude and nature of the problem so that 
effective policy responses could be developed. Addressing the demand side requires 
development of awareness raising campaigns in the destination countries in order to put the 
problem for public discussion. Furthermore, persons claiming sexual services with minors 
should be prosecuted as well as indirect accomplices (covered model agencies, massage 

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings, (International Organization for 
Migration, 2003)
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study, (London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 2003)
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agencies etc.) cooperating with traffickers. Diplomatic Immunity should be suspended in case 
of implication in human trafficking or abuse of authority. The Member States should also 
review their Visa policies in order to prevent and reduce abuse and provide protection against 
exploitation.

It is undeniable that trafficking for sexual exploitation is directly linked to the prostitution.
From country to country the governmental policies on prostitution differ from abolitionism, 
new abolitionist to prohibitionism and regulationism; and although new study on National 
Legislation on Prostitution and the Trafficking in Women and Children1 suggests that while 
the models of new abolitionism and regulationism seem to increase the number of trafficking 
victims as compared to the model of prohibitionism, the final evaluation of the legislative 
models on prostitution in the European Union in terms of their impact on the number of 
victims should be based on more reliable and comparable statistics as well as on the broader 
set of data referred to other factors.

Finally, there is no simple solution to human trafficking. It is a global problem and solving it 
requires global partnership. Taking the Millennium Development Goal as a road map, 
eliminating root causes of trafficking is not only about eradicating poverty, creating 
conditions for education and employment, solving health problems or ensuring environmental 
sustainability; these goals cannot be achieved unless gender equality and empowerment of 
women is worked on. It is essential to understand the importance of promoting gender 
equality in all the international, national and local policies designed to prevent and combat the 
phenomenon of trafficking.  

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children, (Transcrime, 2005)


