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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že základnými príčinami obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania 
sú nerovnosť medzi mužmi a ženami a chudoba sprevádzaná etnickými a ďalšími 
sociálno-ekonomickými nerovnosťami, ako aj ozbrojené konflikty, a že najčastejšími 
obeťami sú ženy a deti, ktoré majú nižšie sociálno-ekonomické postavenie;

2. zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba venovať najohrozenejším skupinám obyvateľstva, 
ako sú dievčatá, deti so zdravotným postihnutím a príslušníčky menšín;

3. poukazuje na to, že korupcia je dôležitým faktorom, ktorý uľahčuje a podporuje 
obchodovanie s ľuďmi;

4. podotýka, že sexuálne vykorisťovanie je formou násilia založeného na rodovej 
príslušnosti, ktoré páchajú najmä muži najmä na ženách, a preto zdôrazňuje, že k zníženiu 
výskytu týchto mimoriadne závažných prípadov porušovania ľudských práv je 
mimoriadne dôležité odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách a 
tomuto násiliu predchádzať;

5. vyzýva EÚ, medzinárodné organizácie, národné vlády a ostatné príslušné strany, aby na 
úrovni EÚ spolupracovali na vytvorení spoločného rámca opatrení týkajúcich sa boja proti 
hlavným príčinám, kriminalizácii (vrátane trestnosti v prípade kupovania sexuálnych 
služieb), sankcií a lepšej cezhraničnej spolupráce na ochranu pred sexuálnym zneužívaním 
a vykorisťovaním;

6. zdôrazňuje, že pri vypracúvaní vnútroštátnych politík a stratégií pre súdnu pomoc je 
potrebné v rozvojových krajinách, ako aj vo všetkých krajinách, kde sa uskutočňuje 
obchodovanie s ľuďmi a sexuálne vykorisťovanie, zohľadňovať strach zo stigmatizácie, a 
vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom efektívnych právnych služieb, ktorým môžu byť 
prípady zneužívania hlásené, a to najmä v čase humanitárnych kríz.

7. vyzýva EÚ a členské štáty, aby vypracovali opatrenia s cieľom skoncovať so sexuálnou 
turistikou smerujúcou z členských štátov EÚ do ostatných krajín;

8. zdôrazňuje, že činnosti zamerané na boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu a prostitúcii by 
sa mali v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 z 31. októbra 2000 a 
rezolúciou č. 1820 z 19. júna 2008 zamerať na oblasti postihnuté vojnou;

9. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby odradzovali od dopytu po vykorisťovaní 
prostredníctvom prostitúcie a obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania;
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