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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. odnotowuje, że główne przyczyny handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego to brak 
równości między mężczyznami a kobietami i ubóstwo, spotęgowane nierównościami 
etnicznymi i innymi nierównościami społeczno-gospodarczymi, a także konflikty zbrojne, 
oraz że głównymi ofiarami są kobiety i dzieci o niskim statusie społeczno-gospodarczym;

2. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na grupy najbardziej zagrożone, takie jak 
dziewczęta, dzieci niepełnosprawne i kobiety należące do grup mniejszościowych;

3. wskazuje, że korupcja odgrywa ważną rolę w ułatwianiu i rozwoju handlu ludźmi;

4. zwraca uwagę, że wykorzystywanie seksualne jest formą przemocy na tle płciowym, 
stosowanej głównie przez mężczyzn i głównie wobec kobiet, i w związku z tym 
podkreśla, że zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz 
eliminowanie tych zjawisk ma podstawowe znaczenie dla ograniczania liczby tych 
ekstremalnych przypadków naruszeń praw człowieka;

5. wzywa UE, organizacje międzynarodowe, rządy krajowe i inne odnośne strony do 
współpracy na szczeblu UE na rzecz utworzenia wspólnych ram prawnych dotyczących 
zwalczania przyczyn tego zjawiska, kryminalizacji (w tym nabywania usług seksualnych), 
sankcji i lepszej współpracy transgranicznej w zakresie ochrony przed wykorzystywaniem 
seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych;

6. podkreśla znaczenie uwzględniania strachu przed stygmatyzacją przy opracowywaniu 
krajowej polityki i strategii dotyczących pomocy prawnej w krajach rozwijających się 
oraz we wszystkich krajach, w których dochodzi do handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego, a także wyraża ubolewanie z powodu braku skutecznych służb prawnych, 
którym mogą być zgłaszane przypadki nadużyć, zwłaszcza podczas kryzysów 
humanitarnych;

7. wzywa UE i jej państwa członkowskie do opracowania działań, które położą kres 
turystyce seksualnej z państw członkowskich UE do innych krajów;

8. podkreśla, że środki zwalczania wykorzystywania seksualnego i prostytucji powinny 
koncentrować się na obszarach dotkniętych wojną, zgodnie z rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z dnia 31 października 2000 r. i nr 1820 z dnia 19 czerwca 
2008 r.;

9. wzywa UE i jej państwa członkowskie do osłabiania popytu na wykorzystywanie w 
formie prostytucji oraz na handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego.
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