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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. παρατηρεί ότι οι βαθύτερες αιτίες της διακίνησης ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης είναι η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η φτώχεια, σε 
συνδυασμό με εθνοτικές και άλλες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, καθώς και σε 
ένοπλες συρράξεις, και ότι τα βασικά θύματα είναι γυναίκες και παιδιά χαμηλής 
κοινωνικο-οικονομικής στάθμης·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες 
της κοινωνίας, όπως είναι τα κορίτσια, τα παιδιά με αναπηρίες και οι γυναίκες που 
ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες·

3. επισημαίνει ότι η διαφθορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση και την 
υπόθαλψη της διακίνησης ανθρώπων·

4. παρατηρεί ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μια μορφή βίας που βασίζεται στο φύλο, 
η οποία διαπράττεται κυρίως από άντρες και κυρίως σε βάρος γυναικών, και επομένως 
υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη και η πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών έχει κεφαλαιώδη σημασία για τη μείωση αυτών των ακραίων 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5. καλεί την ΕΕ, τους διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις και άλλα εμπλεκόμενα 
μέρη να συνεργαστούν σε ενωσιακό επίπεδο και να δημιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο 
διατάξεων για μέτρα καταπολέμησης των βαθύτερων αιτίων, την ποινικοποίηση 
(συμπεριλαμβανομένης της αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών), τις ποινές και τη βελτιωμένη 
διασυνοριακή συνεργασία στο θέμα της προστασίας από τη σεξουαλική κακοποίηση και 
εκμετάλλευση·

6. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο φόβος του στιγματισμού όταν 
χαράζονται εθνικές πολιτικές και στρατηγικές για το θέμα της δικαστικής συνδρομής σε 
ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και σε όλες τις χώρες όπου παρατηρείται 
διακίνηση ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση, και εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη αποτελεσματικών νομικών υπηρεσιών όπου να μπορούν να δηλώνονται 
περιπτώσεις κακοποίησης, ιδίως κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων·

7. Καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν δράσεις για να τεθεί τέρμα στον 
σεξουαλικό τουρισμό από τα κράτη μέλη της ΕΕ προς άλλους προορισμούς·

8. τονίζει πως τα μέτρα κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της πορνείας πρέπει να 
επικεντρωθούν σε πληγείσες από πολέμους περιοχές σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 της 31ης Οκτωβρίου 2000 και 1820 της 19ης 
Ιουνίου 2008·

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αποθαρρύνουν τη ζήτηση για εκμετάλλευση μέσω 
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της πορνείας και της διακίνησης ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.
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