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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da sta glavna razloga za trgovino z ljudmi in spolno izkoriščanje neenakost med 
moškimi in ženskami ter revščina, ki izhaja iz etničnih in drugih socialno-ekonomskih 
neenakosti ter oboroženih spopadov, in da so žrtve predvsem ženske in otroci z nižjim 
socialno-ekonomskim statusom;

2. poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost posvetiti najbolj ranljivim skupinam, kot so 
dekleta, invalidni otroci ter pripadnice manjšin;

3. opozarja, da ima korupcija pomembno vlogo pri omogočanju in spodbujanju trgovine z 
ljudmi;

4. ugotavlja, da je spolno izkoriščanje oblika spolnega nasilja, ki ga v glavnem izvajajo 
moški večinoma nad ženskami, zato poudarja, da sta odprava in preprečevanje vsakršnih 
oblik nasilja nad ženskami in dekleti poglavitnega pomena za zmanjšanje števila teh hudih 
kršitev človekovih pravic;

5. poziva Evropsko unijo, mednarodne organizacije, nacionalne vlade ter druge ustrezne 
strani, naj na ravni EU sodelujejo pri oblikovanju skupnega okvira določb za boj proti 
osnovnim vzrokom, za inkriminacijo (tudi kupovanja spolnih storitev), kaznovanje in 
izboljšano čezmejno sodelovanje pri varovanju pred spolno zlorabo in izkoriščanjem;

6. poudarja, da je treba pri oblikovanju nacionalnih politik in strategij za pravno pomoč v 
državah v razvoju in vseh državah, kjer potekata trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje, 
upoštevati strah pred stigmatizacijo, in izraža zaskrbljenost glede pomanjkanja učinkovitih 
pravnih služb, katerim bi bilo zlorabe mogoče prijaviti, zlasti med humanitarnimi krizami;

7. poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj razvijejo ukrepe za odpravo spolnega 
turizma iz držav članic EU na druge destinacije;

8. podarja, da bi morali biti ukrepi proti spolnemu izkoriščanju in prostituciji v skladu z 
resolucijama Varnostnega sveta OZN št. 1325 z dne 31. oktobra 2000 in št. 1829 z dne 19. 
junija 2008 osredotočeni na območja, ki jih je prizadela vojna;

9. poziva EU in njene države članice, naj preprečujejo povpraševanje po izkoriščanju prek 
prostitucije in trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
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