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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. constată că principalele cauze ale traficului de ființe umane și exploatării sexuale sunt 
inegalitatea dintre bărbați și femei și sărăcia, agravate de inegalitățile etnice și de altă 
natură socioeconomică, precum și de conflictele armate și că principalele victime sunt 
femeile și copiii cu o situație socioeconomică precară;

2. Subliniază faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită pentru grupurile cele mai 
vulnerabile, cum ar fi fetele, copiii cu dizabilități și femeile care aparțin grupurilor 
minoritare;

3. subliniază că corupția joacă un rol important în facilitarea și încurajarea traficului de ființe 
umane;

4. remarcă că exploatarea sexuală este o formă de violență bazată pe gen, săvârșită în cea 
mai mare parte de bărbați asupra femeilor, și subliniază, în consecință, că eliminarea și 
prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor are o importanță 
capitală în reducerea acestor încălcări extreme ale drepturilor omului;

5. invită organizațiile internaționale ale UE, guvernele naționale și alți actori relevanți să 
coopereze la nivelul UE în vederea creării unui cadru comun de dispoziții privind 
combaterea cauzelor determinante, incriminarea (inclusiv a cumpărării de servicii 
sexuale), sancțiunile și o cooperare transfrontalieră îmbunătățită în ceea ce privește 
protecția împotriva abuzurilor sexuale și a exploatării sexuale;

6. subliniază că în elaborarea politicilor și strategiilor naționale privind asistența judiciară în 
țările în curs de dezvoltare, precum și în țări unde există trafic de ființe umane și 
exploatare sexuală, trebuie luată în considerare teama de stigmatizare și își exprimă 
îngrijorarea cu privire la absența unor servicii juridice eficiente unde ar putea fi semnalate 
abuzurile, mai ales în timpul crizelor umanitare.

7. invită UE și statele sale membre să conceapă acțiuni pentru a opri turismul sexual dinspre 
statele membre ale UE către alte destinații;

8. subliniază că măsurile de combatere a exploatării sexuale și a prostituției ar trebui să se 
concentreze pe zonele afectate de război, în conformitate cu Rezoluțiile Consiliului de 
Securitate ale ONU 1325 din 31 octombrie 2000 și 1820 din 19 iunie 2008;

9. invită UE și statele sale membre să descurajeze cererea de exploatare prin prostituție și 
trafic de ființe umane pentru exploatare sexuală.
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