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Väčšia interpelácia - VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v
organizáciách poskytujúcich pomoc

Nedávno bolo odhalených niekoľko prípadov sexuálneho zneužívania a nevhodného správania
v medzinárodných organizáciách poskytujúcich pomoc. K týmto prípadom patrí sexuálne
vykorisťovanie sýrskych utečencov zo strany tých, ktorí poskytovali pomoc v mene OSN, a známych
medzinárodných organizácií.
Niektoré krajiny, napríklad Holandsko a Spojené kráľovstvo, oznámili vyšetrovanie týkajúce sa
financovania, ktoré poskytujú týmto a ďalším medzinárodným organizáciám, a úmysel prijať opatrenia,
ktoré by zabránili podobným situáciám v budúcnosti. EÚ poskytuje prostredníctvom svojich nástrojov
na financovanie vonkajšej činnosti a Európskeho rozvojového fondu miliardy eur na pomoc tretím
krajinám, okrem iného aj cestou medzinárodných organizácií.
1.

Nariadi PK/VP dôkladné vyšetrovanie s cieľom zistiť, či sa finančnými prostriedkami EÚ priamo
alebo nepriamo financovali organizácie, v ktorých bolo odhalené sexuálne zneužívanie?

2.

Ako bude PK/VP reagovať na prípady zneužívania, ktoré boli nedávno odhalené? Existuje – v
záujme boja proti nevhodnému sexuálnemu správaniu a jeho predchádzania v medzinárodných
organizáciách poskytujúcich pomoc – možnosť vypracovať v rámci nástrojov EÚ na financovanie
vonkajšej činnosti usmernenia, ktoré by financovanie dôsledne podmieňovali dodržiavaním
zásad, dohľadu, usmernení, zodpovednosti a pravidelného podávania správ zo strany príjemcov
o tejto otázke?

3.

Bude PK/VP uvažovať o spolupráci s členskými štátmi, ako je Holandsko, pri zriaďovaní
kontaktných miest pre obete zneužívania v tretích krajinách vrátane krízových oblastí?
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