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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att grundorsakerna till människohandel och sexuell 
exploatering är bristande jämställdhet och fattigdom, förvärrat av ojämlikhet av etniska 
och andra socioekonomiska skäl, samt väpnade konflikter, och att de främsta offren är 
kvinnor och barn med låg socioekonomisk status.

2. Europaparlamentet framhåller att särskild uppmärksamhet bör ägnas de mest sårbara 
grupperna, såsom flickor, barn med funktionsnedsättning och kvinnor som tillhör 
minoriteter.

3. Europaparlamentet påpekar att korruption i hög grad underlättar och främjar 
människohandeln.

4. Europaparlamentet konstaterar att sexuell exploatering är en form av könsrelaterat våld, 
som framför allt begås av män och i synnerhet mot kvinnor, och understryker därför att 
undanröjande och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor är av 
avgörande betydelse för att man ska kunna minska dessa extrema 
människorättskränkningar.

5. Europaparlamentet uppmanar EU, internationella organisationer, de nationella 
regeringarna och andra relevanta parter att samarbeta på EU-nivå för att inrätta en 
gemensam ram med bestämmelser om åtgärder för att bekämpa de bakomliggande 
orsakerna, kriminalisering (inbegripet av köp av sexuella tjänster), påföljder och förbättrat 
gränsöverskridande samarbete för skydd mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att i samband med utformningen av nationella planer 
och strategier för rättslig hjälp i utvecklingsländer samt i alla länder där människohandel 
och sexuell exploatering förekommer ta hänsyn till rädslan för stigmatisering, och 
uttrycker sin oro över bristen på effektiva rättstjänster dit fall av övergrepp kan 
rapporteras, särskilt i samband med humanitära kriser.

7. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta fram åtgärder för att sätta 
stopp för sexturismen från EU:s medlemsstater till andra destinationer.

8. Europaparlamentet betonar att åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering och 
prostitution bör inriktas på krigsdrabbade områden, i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolutioner 1325 av den 31 oktober 2000 och 1820 av den 19 juni 2008.

9. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att motarbeta efterfrågan på 
exploatering genom prostitution och människohandel för sexuell exploatering.
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