
 

AD\1091439EL.doc  PE578.529v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 
 

2015/2340(INI) 

28.4.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των 

εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 

(2015/2340(INI)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Bearder 

 



 

PE578.529v02-00 2/6 AD\1091439EL.doc 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1091439EL.doc 3/6 PE578.529v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

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

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων (THB) συνιστά σοβαρή παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σωματικής ακεραιότητας και είναι ένα έμφυλο 

έγκλημα, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των 

ατόμων που διακινούνται για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν επίσης ένα σημαντικό ποσοστό των θυμάτων 

άλλων μορφών εμπορίας ανθρώπων, όταν γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης 

εργαζόμενες καταναγκαστικά ως υπηρετικό προσωπικό ή για την παροχή φροντίδας, στον 

μεταποιητικό τομέα, την εστίαση ή τις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλους τομείς· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να συνιστά αποτέλεσμα των 

παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και είναι δυνατόν να ενταθεί 

περαιτέρω εξαιτίας της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως 

βασική αιτία της εμπορίας· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων πρέπει να εξεταστεί και να κατανοηθεί 

τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και σε σχέση με τα κέρδη της, εφόσον η 

εκμετάλλευση των γυναικών ιδιαίτερα για σεξουαλικές υπηρεσίες δημιουργείται από τη 

ζήτηση των υπηρεσιών αυτών και το κέρδος που αποφέρει· 

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η 

ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα παραμείνουν στο 

επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ και των εταιρικών σχέσεων με τρίτες 

χώρες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ευαίσθητα από την άποψη φύλου μέτρα κατά τη 

δημιουργία νέων αναπτυξιακών πολιτικών και κατά την αναθεώρηση υφιστάμενων 

πολιτικών· 

2. τονίζει ότι η οικονομική και κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών θα 

βελτιώσει την ευάλωτη θέση τους ως δυνητικών θυμάτων, και καλεί την Επιτροπή να 

συνεχίσει την στοχοθετημένη δράση της υπέρ της ενσωμάτωσης της διάστασης της 

ισότητας των φύλων σε όλες τις αναπτυξιακές της δράσεις και να διασφαλίσει ότι η 

ισότητα των φύλων, από κοινού με τα δικαιώματα των γυναικών, θα παραμείνουν στην 

ημερήσια διάταξη του πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες· 

3. λαμβάνει υπό σημείωση το κανονιστικό αποτέλεσμα που απορρέει από το σουηδικό 

πρότυπο, το οποίο βασίζεται στην μείωση της ζήτησης, και προτείνει την θέσπιση 

παρόμοιων κανονιστικών μέτρων στην ΕΕ των 28 και στο πλαίσιο των εξωτερικών 

σχέσεων· 

4. τονίζει ότι η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες σε αναπτυγμένες χώρες ενεργοποιεί την 

πρακτική της εμπορίας ανθρώπων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, θέτοντας ορισμένους, 

όπως τις γυναίκες και τα κορίτσια, σε ευάλωτη θέση, και καλεί τα κράτη μέλη να 

ποινικοποιήσουν τη συνειδητή χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας· 
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5. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει επίσης η εκ μέρους των κρατών μελών ποινικοποίηση 

της χρήσης από τους πολίτες οποιωνδήποτε υπηρεσιών που προσφέρονται από θύματα 

εμπορίας, ακόμη και εάν μια τέτοια πράξη διαπράττεται εκτός του κράτους μέλους ή/και 

εκτός της ΕΕ· 

6. τονίζει τη σημασία των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα του 5.2 που καλεί για 

την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην 

δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κάθε είδους εκμετάλλευσης· 

7. σημειώνει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, στην 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ιδιαίτερα για τα θύματα εμπορίας, που μπορεί να 

αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τα πολλά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα που 

απορρέουν άμεσα από την εκμετάλλευσή τους· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 

υπηρεσίες υγείας εύκολες στην πρόσβαση, καθώς και την παροχή μετέπειτα φροντίδας 

για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων· 

8. καλεί τα κράτη μέλη στα οποία έχει λάβει χώρα η εκμετάλλευση θυμάτων της εμπορίας 

ανθρώπων, να προσφέρουν την κατάλληλη, απαραίτητη και ανάλογη με το φύλο ιατρική 

περίθαλψη με βάση τις ατομικές ανάγκες, με ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα εμπορίας για 

σεξουαλική εκμετάλλευση· 

9. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μέτρα ευαίσθητα ως προς το φύλο, προκειμένου να 

βελτιωθεί ο εντοπισμός των θυμάτων εμπορίας σε διαδικασίες ασύλου και επιστροφής, να 

διατηρούν πιο λεπτομερή και κατά φύλο αρχεία και να εξασφαλίζουν ότι στα θύματα θα 

διατίθενται οι κατάλληλες επιλογές υπηρεσιών υποστήριξης· 

10. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα νομικά μέσα που θα διευκολύνουν τις 

δυνατότητες για τα θύματα εμπορίας να επικοινωνήσουν με τις αρχές, χωρίς να θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλειά τους ή τα δικαιώματά τους ως θύματα· 

11. καλεί την Επιτροπή, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την 

κατάρτιση με γνώμονα το φύλο, του προσωπικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και 

των συνοριακών υπηρεσιών, προκειμένου να είναι αυτοί σε θέση να εντοπίζουν καλύτερα 

και να βοηθούν τα δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίως της εμπορίας για 

σεξουαλική εκμετάλλευση· 

12. ζητεί η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να γίνει πιο 

αποτελεσματική, με το να ενσωματωθεί σταθερά στις ευρύτερες στρατηγικές της ΕΕ για 

την ασφάλεια, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την οικονομική ανάπτυξη, την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές σχέσεις· 

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη όπως, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νομικών 

μέτρων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, διευρύνουν επίσης τον ορισμό 

της εμπορίας, εισάγοντας στο πεδίο εφαρμογής της τα νέα μέσα εμπορίας· λαμβάνει υπό 

σημείωση το ψήφισμα 2015/2229 (INI )του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 

2015, όπου η παρένθετη μητρότητα ορίζεται ως συναλλαγή με ανθρώπινα σώματα και ως 

εκ τούτου, ισοδυναμεί με την εμπορία ανθρώπων· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της 
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Κωνσταντινούπολης, ώστε η εμπορία ανθρώπων να αντιμετωπίζεται ως μια σοβαρή 

μορφή βίας κατά των γυναικών· 

15. τονίζει τη σημασία του να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των θυμάτων της εμπορίας που 

καταθέτουν στο δικαστήριο εναντίον εκείνων που διαπράττουν την εμπορία· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την 

καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων και με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση 

του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας, για την καταπολέμηση ειδικά των παιδικών γάμων, 

της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και των κοριτσιών και του σεξουαλικού 

τουρισμού· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 

εντείνουν τη δράση τους στο πλαίσιο της διαδικασίας του Χαρτούμ, μέσω της αύξησης 

του αριθμού των συγκεκριμένων προγραμμάτων προς υλοποίηση και της ενεργού 

συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού κρατών. 
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