
AD\1011764BG.doc PE519.580v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по развитие

2013/2103(INI)

3.12.2013

СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между 
половете

относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение 
върху равенството между половете
(2013/2103(INI))

Докладчик по становище: Корина Крецу



PE519.580v02-00 2/5 AD\1011764BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\1011764BG.doc 3/5 PE519.580v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по правата на жените и 
равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че основните причини за трафика на хора и сексуалната експлоатация са 
неравенството между мъжете и жените и бедността, към които се добавят етнически 
и други социално-икономически неравенства, както и въоръжените конфликти, и че 
основните жертви са жените и децата с нисък социално-икономически статус;

2. подчертава факта, че следва да бъде отделено специално внимание на най-
уязвимите групи като момичетата, децата с увреждания и жените, принадлежащи 
към малцинства;

3. посочва, че корупцията играе важна роля за улесняване и поощряване на трафика на 
хора;

4. отбелязва, че сексуалната експлоатация е форма на насилие, основано на пола, 
извършвано главно от мъже и насочено главно срещу жени, и следователно 
подчертава, че премахването и предотвратяването на всички форми на насилие 
срещу жени и момичета е от първостепенно значение за намаляване на тези 
изключително тежки нарушения на правата на човека;

5. призовава ЕС, международните организации, националните правителства и други 
заинтересовани страни да си сътрудничат на равнище ЕС за създаването на обща 
рамка от разпоредби относно действията за борба с основните причини, 
инкриминирането (включително на покупката на сексуални услуги), санкциите и 
подобряването на трансграничното сътрудничество във връзка със защитата от 
сексуална злоупотреба и експлоатация;

6. подчертава, че е от значение да се взема предвид страхът от стигматизиране при 
разработването на националните политики и стратегии за съдебна помощ в 
развиващите се страни, както и във всички страни, в които има трафик на хора и 
сексуална експлоатация, и изразява своята загриженост по отношение на липсата на 
ефективни правни служби, пред които да могат да се докладват случаи на 
злоупотреби, по-специално по време на хуманитарни кризи.

7. призовава ЕС и държавите членки да разгърнат действия с цел прекратяване на секс 
туризма от държави –– членки на ЕС към други дестинации;

8. подчертава, че мерките за борба срещу сексуалната експлоатация и проституцията 
следва да се съсредоточат върху засегнатите от войната райони в съответствие с 
резолюциите на Съвета за сигурност на ООН № 1325 от 31 октомври 2 000 г. и № 
1820 от 19 юни 2008 г.;

9. призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат действия за 
обезсърчаване на търсенето на експлоатация чрез проституция и на трафика на хора 
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с цел сексуална експлоатация.
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