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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΕΕ «τοποθετεί τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην 

καρδιά της δράσης της», απαγορεύοντας, μεταξύ άλλων, τα βασανιστήρια και την 

απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία· 

2. τονίζει ότι κάθε εμπορική εκμετάλλευση οργάνων που στερεί την ισότιμη πρόσβαση στη 

μεταμόσχευση οργάνων είναι αντιδεοντολογική, δεν συνάδει με τις πλέον βασικές 

ανθρώπινες αξίες και απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

3. υπενθυμίζει ότι οι ομάδες που δρουν σε διεθνές επίπεδο μεταφέρουν τα θύματα σε 

πλουσιότερες περιοχές - λαθραία ή με τη συγκατάθεση των θυμάτων τους τα οποία έχουν 

εξαπατήσει με ψεύτικες υποσχέσεις-  ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται στην 

κορυφή της λίστας, όπου υπάρχουν, ιδίως για τους σκοπούς της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης, πελάτες με μεγαλύτερη οικονομική άνεση· 

4. τονίζει ότι, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Global Financial Integrity, η εμπορία 

ανθρωπίνων οργάνων είναι μία από τις δέκα πιο επικερδείς παράνομες δραστηριότητες 

στον κόσμο, που δημιουργεί κέρδη από 600 εκατ. δολάρια ΗΠΑ έως 1,2 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ ετησίως και εκτείνεται σε πολλές χώρες· τονίζει επιπλέον ότι, σύμφωνα με τον 

Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, άνθρωποι κάθε ηλικίας μπορούν να αποτελέσουν 

στόχο, όμως ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι μετανάστες, οι άστεγοι και οι αναλφάβητοι· 

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτική 

πολιτική τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, τοποθετώντας, σύμφωνα με 

τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο των σχέσεων της 

ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες, αξιοποιώντας, ιδίως, τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

ως κίνητρα· 

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει και να προωθήσει το διάλογο για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου με τους διεθνείς κρατικούς ή μη εταίρους της, να 

επισημοποιήσει τις εταιρικές σχέσεις με τις διεθνείς και τις εθνικές οργανώσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει τη συνεργασία και το συντονισμό με τις τρίτες 

χώρες, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός των θυμάτων, να ενισχυθεί η πρόληψη της 

εμπορίας ανθρώπων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δίωξη των σωματεμπόρων· 

7. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα προϊόντα 

που διατίθενται στο εμπόριο στην επικράτεια της Ένωσης τηρούν τους διεθνείς κανόνες 

σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής· 

8. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση 
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Εργασίας, 21 περίπου εκατομμύρια άτομα ανά τον κόσμο είναι θύματα των πλέον 

διαδεδομένων μορφών δουλείας, όπως η καταναγκαστική εργασία, τα ετήσια κέρδη της 

οποίας υπερβαίνουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και η 

αναγκαστική σεξουαλική εκμετάλλευση, θύματα της οποίας είναι το 80% όλων των 

θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων· επισημαίνει ότι οι άνδρες δεν αποτελούν εξαίρεση, 

ωστόσο πρωτίστως πλήττονται οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, 

οι ασθενείς, τα άτομα με αναπηρία και τα παιδιά, ενώ υπολογίζεται ότι 5,5 εκατομμύρια 

παιδιά αποτελούν αντικείμενο εμπορίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με συντηρητικές 

εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, τα κέρδη από την εμπορία παιδιών 

ανέρχονται σε περίπου 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· 

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα που, για λόγους αιφνίδιας ή σταδιακής κλιματικής 

αλλαγής που επηρεάζει δυσμενώς τις ζωές ή τις συνθήκες διαβίωσής τους, αναγκάζονται 

να εγκαταλείψουν τον συνήθη τόπο κατοικίας τους, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να 

καταστούν θύματα της εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι αυτό το είδος κινητικότητας των 

ανθρώπων που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή έχει ισχυρή οικονομική διάσταση, 

καθότι περιλαμβάνει την απώλεια των μέσων βιοπορισμού και τη μείωση των 

εισοδημάτων των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα τα ενδιαφερόμενα άτομα, λόγω της 

ευάλωτης κατάστασής τους, να κινδυνεύουν άμεσα να καταστούν θύματα 

καταναγκαστικής εργασίας ή δουλείας· 

10. υπογραμμίζει τη σημασία και την επικείμενο χαρακτήρα της κρίσης των «κλιματικών 

μεταναστών», καθώς και την ισχυρή πιθανότητα να καταστούν θύματα εμπορίας 

ανθρώπων· πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν προορατικά μέτρα και να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην εμπορία ανθρώπων σε περιβάλλοντα κρίσης, όπως οι φυσικές 

καταστροφές, και στους μετανάστες λόγω κλιματικής αλλαγής· εκφράζει την ανησυχία 

του για το γεγονός ότι τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν 

περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε καταστάσεις εκτοπισμού για κλιματικούς λόγους· 

καλεί ως εκ τούτου την ΕΕ να προωθήσει τη θέσπιση ενός διεθνούς, νομικά 

αναγνωρίσιμου ορισμού του όρου «κλιματικοί πρόσφυγες»· 

11. καταδικάζει την παράνομη δραστηριότητα της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων, με 

σκοπό την αφαίρεση οργάνων καθώς και κάθε δραστηριότητα εκμετάλλευσης που 

σχετίζεται με την παραβίαση του δικαιώματος στη σωματική ακεραιότητα και με την 

επιβολή βίας· εκφράζει τη αντίθεσή του σε οιαδήποτε εμπορευματοποίηση του ανθρώπου, 

του σώματός του και των οργάνων του σώματός του· επισημαίνει τις σημαντικές 

επιπτώσεις της εμπορίας ανθρώπων στην υγεία των θυμάτων όλων των μορφών 

εκμετάλλευσης, τόσο από σωματική όσο και από ψυχική άποψη· επισημαίνει ότι τα 

άτομα των πλέον φτωχών κοινοτήτων του κόσμου διατρέχουν ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο 

να καταστούν θύματα της παράνομης εμπορίας οργάνων· 

12. επισημαίνει τη σημασία της πρόληψης και της πολυτομεακής και πολυεπιστημονικής 

προσέγγισης στην αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, 

συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων για αφαίρεση οργάνων που έχει εξελιχθεί 

σε παγκόσμιο πρόβλημα· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών 

ευαισθητοποίησης για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων 

και για την καλύτερη ενημέρωση των θυμάτων σχετικά με τους σωματικούς και 

ψυχολογικούς κινδύνους, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων από 

άποψη ανισότητας και φτώχειας ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να πληρώσουν 
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το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική 

τους κατάσταση· τονίζει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να αποτελούν 

υποχρεωτικό στοιχείο τόσο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) όσο και της 

αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·  

13. τονίζει ότι η οικονομική στασιμότητα, τα νομοθετικά κενά και οι ανεπάρκειες στην 

επιβολή του νόμου στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη 

παγκοσμιοποίηση και τη βελτίωση της τεχνολογίας των επικοινωνιών, δημιουργούν το 

τέλειο πλαίσιο για τις εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της παράνομης εμπορίας 

οργάνων· επισημαίνει ότι η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών αναγκάζει τους ανθρώπους 

να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούσαν 

επικίνδυνες ή αξιόμεμπτες, ενώ η ανεπαρκής επιβολή του νόμου επιτρέπει στα 

κυκλώματα εμπορίας να δραστηριοποιούνται χωρίς να φοβούνται ότι θα υποστούν 

διώξεις· 

14. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν 

συντομότερα τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας ανθρωπίνων 

οργάνων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν και να επιταχύνουν τις 

προσπάθειες  μεταφοράς των ευρωπαϊκών οδηγιών και συμβάσεων κατά της εμπορίας 

ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων στο εθνικό τους δίκαιο, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι στους υπεύθυνους της εμπορίας οργάνων, ιστών και κυττάρων θα 

ασκείται η δέουσα δίωξη και οι δυνητικοί λήπτες θα αποθαρρύνονται από την αναζήτηση 

οργάνων που προέρχονται από παράνομη εμπορία· 

15. καταδικάζει την παράνομη εμπορία παιδιών προς υιοθεσία από ευρωπαίους γονείς οι 

οποίοι καταβάλλουν υψηλά ποσά για την εξασφάλιση των επιθυμητών βρεφών, 

συμπεριλαμβανόμενης της πρακτικής που συνίσταται στην αγορά βρεφών από παρένθετες 

μητέρες σε τρίτες χώρες· 

16. καταδικάζει την πρακτική της εμπορίας ανθρώπων για καταναγκαστική παρένθετη 

μητρότητα ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων του 

παιδιού· σημειώνει ότι η ζήτηση προέρχεται από τις αναπτυγμένες χώρες και αποβαίνει 

σε βάρος ευάλωτων και φτωχών ανθρώπων που συνήθως ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις επιπτώσεις των δικών τους περιοριστικών 

πολιτικών αναπαραγωγής· 

17. τονίζει ότι όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

κατάλληλες υπηρεσίες υγείας· επισημαίνει ότι τα περισσότερα θύματα που έχουν 

εντοπιστεί στην ΕΕ είναι γυναίκες και κορίτσια που αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής  

εκμετάλλευσης· εφιστά την  προσοχή στην ανάγκη να διατηρηθεί η προσέγγιση που 

επικεντρώνεται στα θύματα και ότι αυτή η μορφή εκμετάλλευσης προκαλεί ιδιαίτερη 

ζημία που απαιτεί υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η φτώχεια, οι 

διακρίσεις λόγω φύλου και εθνότητας, η άγνοια, η παραπληροφόρηση, οι πολιτικές και 

οικονομικές κρίσεις, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι φυσικές καταστροφές παρέχουν 

πρόσφορο έδαφος για εμπορία παιδιών· 

18. υπογραμμίζει ότι η εμπορία παιδιών έχει ως στόχο την εκμετάλλευση παιδιών σε 

διάφορους τομείς: στην πορνεία, στις οικιακές εργασίες και τις φυτείες, ως στρατιωτών ή 

βοηθών ένοπλων ομάδων, για την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων ή για επαιτεία· 
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19. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης δράσης, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο 

της εξαφάνισης ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών, τα οποία εξαφανίζονται μετά την 

άφιξή τους στην Ευρώπη και των οποίων ο αριθμός, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

Ευρωπόλ, ανέρχεται σήμερα σε 10 000· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, 

να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναζήτηση και τη διασφάλιση της 

προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών όταν εξαφανίζονται μετά από την 

εγγραφή τους στα μητρώα κατόπιν αφίξεως στο ευρωπαϊκό έδαφος και να ενισχύσουν 

τους μηχανισμούς προειδοποίησης για αγνοούμενα παιδιά, υπενθυμίζοντας ότι τα παιδιά 

που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο εκμετάλλευσης, κακοποίησης και βίας είναι 

εκείνα τα οποία δεν έχουν πιστοποιητικό γέννησης· 

20. τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους υπό την αιγίδα της 

Ιντερπόλ και της Ευρωπόλ με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 

προβλήματος της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων και ανθρώπων, μεταξύ άλλων με την 

εξουδετέρωση των δραστηριοτήτων σωματεμπόρων στο Διαδίκτυο και με επιθεωρήσεις 

σε χώρους όπου ενδέχεται να βρίσκονται θύματα της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί 

επιτακτικά τη μόνιμη συνεργασία και ανταλλαγή μεταξύ διεθνών οργανώσεων· καλεί τα 

κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη δέουσα δίωξη των υπεύθυνων της εμπορίας 

ανθρωπίνων οργάνων· 

21. τονίζει ότι η αγορά ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων είναι παράνομη· 

επισημαίνει ότι τα άτομα που είναι θύματα εμπορίας με σκοπό την αφαίρεση οργάνων 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ότι συχνά δεν έχουν συνείδηση των 

μακροπρόθεσμων εξουθενωτικών ιατρικών συνεπειών της αφαίρεσης οργάνων και της 

έλλειψης μετεγχειρητικής περίθαλψης, καθώς και των ψυχολογικών επιπτώσεων της 

επέμβασης· ζητεί την ανάληψη καλύτερα στοχευμένων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης 

για να δοθεί έμφαση στις επιβλαβείς συνέπειες της πώλησης οργάνων, ιδίως μεταξύ των 

φτωχότερων και των πλέον ευάλωτων ατόμων που μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να 

πληρώσουν το τίμημα της πώλησης των οργάνων τους προκειμένου να βελτιώσουν την 

οικονομική τους κατάσταση· 

22. καταδικάζει τις παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπινων 

οργάνων, ιστών και κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εμπορίας κυττάρων 

του αναπαραγωγικού συστήματος (ωαρίων, σπέρματος), εμβρυικού ιστού και κυττάρων 

και βλαστοκυττάρων ενηλίκων ή εμβρύων· 

23. τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται πλήρης υποστήριξη στα θύματα, όχι μόνο όσον αφορά 

τις άμεσες και χρόνιες συνέπειες για την υγεία τους, αλλά και για τις επιπτώσεις στη 

μακροπρόθεσμη ψυχολογική τους ευεξία· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στον θεμελιώδη 

ρόλο αρχών και οργανώσεων όσον αφορά την ενημέρωση των θυμάτων για τα 

δικαιώματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη μέριμνα και την υγειονομική περίθαλψη· 

24. επισημαίνει ότι τα θύματα καταναγκαστικής πορνείας στα περισσότερα κράτη μέλη είναι 

δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη και ότι, ως εκ τούτου, αναγκάζονται 

να καταφύγουν σχεδόν αποκλειστικά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις· τάσσεται, συνεπώς, 

υπέρ της καλύτερης υποστήριξης των εν λόγω οργανώσεων και καλεί τα κράτη μέλη να 

περιορίσουν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ψυχολογική στήριξη· 

25. επισημαίνει τη σημασία που προσλαμβάνει ο ρόλος των γιατρών, νοσοκόμων και λοιπού 
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ιατρικού προσωπικού, οι οποίοι αποτελούν, στο πλαίσιο του επαγγέλματός τους, το 

μοναδικό σημείο επαφής με τα θύματα όταν αυτά βρίσκονται σε αιχμαλωσία, και 

διαδραματίζουν ρόλο κλειδί στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν λόγω ευκαιρίες δεν αξιοποιούνται επί του παρόντος· 

επισημαίνει την ανάγκη εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας ως προς την αναγνώριση 

των ενδείξεων της εμπορίας ανθρώπων και τις διαδικασίες αναφοράς, με σκοπό την 

καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων και τον καθορισμό αυστηρών κυρώσεων για 

συμμετοχή στην παράνομη εμπορία ανθρώπινων οργάνων· 

26. ενθαρρύνει την εφαρμογή, σε διάφορες χώρες ή καθεστώτα, προγραμμάτων 

τεκμαιρόμενης συναίνεσης στο πλαίσιο των οποίων οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να 

εγγραφούν απευθείας σε μητρώο δωρητών οργάνων αφού ολοκληρώσουν ορισμένες 

διοικητικές διαδικασίες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την εξάρτηση των ασθενών από 

τη μαύρη αγορά και αυξάνοντας παράλληλα την ποσότητα των διαθέσιμων οργάνων, έτσι 

ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος των μεταμοσχεύσεων αλλά και η ανάγκη για 

ιατρικό τουρισμό· 

27. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της ιατρικής 

κοινότητας, με στόχο την βελτιωμένη καταπολέμηση αυτής της μορφής εμπορίας, 

ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την εμπορία και παρέχοντας 

υποχρεωτική κατάρτιση· 

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τον 

«μεταμοσχευτικό τουρισμό» εγκρίνοντας μέτρα που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των 

νομίμως προμηθευόμενων οργάνων, με στόχο την καλύτερη πρόληψη της παράνομης 

εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων και την εφαρμογή διαφανούς συστήματος που θα 

επιτρέπει την καλύτερη ανιχνευσιμότητα των μεταμοσχευμένων οργάνων, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την ανωνυμία του δότη· καλεί την Επιτροπή να  καταρτίσει 

κατευθυντήριες γραμμές για να προωθήσει τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ σε 

συνεργατικές συμπράξεις  όπως η Eurotransplant και η Scandiatransplant· 

29. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιστημονικά 

δεδομένα που αφορούν την εμπορία και την υγεία είναι περιορισμένα, ιδίως όσον αφορά 

τη διανοητική και την ψυχική υγεία· υπογραμμίζει επίσης ότι οι ανάγκες των θυμάτων και 

των επιζώντων συχνά υποτιμούνται· καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν ένα σύστημα παρακολούθησης των 

θεμάτων αυτών και να προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες της 

εμπορίας και τις ανάγκες των θυμάτων σε επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας· 

30. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τον Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, και με τις αρχές που εμπεριέχονται στο δίκαιο περί ασύλου. 
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