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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podotýká, že základními příčinami obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování 
je nerovnost mezi muži a ženami a chudoba doprovázená etnickými a dalšími 
socioekonomickými nerovnostmi, jakož i ozbrojené konflikty, a že nejčastějšími oběťmi 
jsou ženy a děti, které mají nižší socioekonomický status;

2. zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat nejzranitelnějším skupinám 
obyvatelstva, jako jsou dívky, děti se zdravotním postižením a ženy příslušející 
menšinám;

3. poukazuje na to, že důležitým faktorem, který usnadňuje a podporuje obchodování 
s lidmi, je korupce;

4. podotýká, že sexuální vykořisťování je formou násilí na základě pohlaví, kterého 
se dopouštějí především muži na ženách, a proto zdůrazňuje, že odstranění a předcházení 
veškerým formám násilí páchaného na ženách a dívkách má klíčový význam pro omezení 
výskytu těchto obzvláště závažných případů porušení lidských práv; 

5. vyzývá EU, mezinárodní organizace, národní vlády a ostatní příslušné strany, aby 
na úrovni EU spolupracovaly při vytvoření společného rámce opatření pro boj proti 
prvotním příčinám, opatření v oblasti trestnosti (včetně trestnosti placených sexuálních 
služeb), sankcí a lepší přeshraniční spolupráce, pokud jde o ochranu před sexuálním 
zneužíváním a vykořisťováním;

6. zdůrazňuje, že při sestavování vnitrostátních politik a strategií pro soudní pomoc 
v rozvojových zemích a také ve všech zemích, v nichž dochází k obchodování s lidmi 
a k sexuálnímu vykořisťování, je třeba vzít v úvahu význam strachu ze stigmatizace, 
a vyjadřuje své znepokojení ohledně nedostatku účinných právních služeb, kterým mohou 
být případy zneužívání hlášeny, což se týká zejména období humanitárních krizí;

7. vyzývá EU a její členské státy, aby vypracovaly opatření zaměřená na odstranění sexuální 
turistiky směřující z členských států EU do jiných zemí;

8. zdůrazňuje, že opatření namířená proti sexuálnímu vykořisťování a prostituci by 
se v souladu s usneseními Rady bezpečnosti OSN č. 1325 ze dne 31. října 2000 a č. 1820 
ze dne 19. června 2008 měla obzvláště zaměřit na oblasti zasažené válkou;

9. vyzývá EU a její členské státy, aby bojovaly proti poptávce po vykořisťování páchaném 
prostřednictvím prostituce a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
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