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Zadeva: Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU 

Komisija je v svojem poročilu za leto 2016 o napredku pri boju proti trgovini z ljudmi ugotovila, da je 
76% registriranih žrtev žensk, najmanj 15% pa otrok. Večina registriranih žrtev je državljanov EU, 65% 
jih je iz Romunije, Bolgarije, Nizozemske, Madžarske in Poljske. Trgovina za namene spolnega 
izkoriščanja je še vedno najbolj razširjena oblika trgovine z ljudmi (67% registriranih žrtev), sledi pa 
delovno izkoriščanje (21%). 

Več držav članic je poročalo, da se trgovina z ljudmi za delovno izkoriščanje povečuje (21% vseh 
registriranih žrtev). V poročilu je kmetijstvo opredeljeno kot ena od panog z visokim tveganjem, kot 
dokazujejo primeri romunskih žensk, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi v Italiji, o čemer so nedavno 
poročali. Med petimi najvišje uvrščenimi državami, ki niso članice EU, so po številu registriranih žrtev 
Albanija, Kitajska, Maroko, Nigerija in Vietnam. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) in 
UNICEF poročata o drastičnem povečanju števila nigerijskih žensk in deklet, ki postanejo žrtve 
trgovine, od tega je 50% otrok brez spremstva, 80% pa prodajo za namene spolnega izkoriščanja.  

EU je z Direktivo 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev 
sprejela ukrepe za preprečevanje, zaščito in pomoč žrtvam, sodni pregon trgovcev z ljudmi ter uvedbo 
nacionalnih enot kazenskega pregona, specializiranih za trgovino z ljudmi, pa tudi za uvedbo 
vseevropskih preiskovalnih enot za sodni pregon čezmejnih primerov trgovine z ljudmi. Države članice 
morajo izpolnjevati tudi zahteve direktiv 2012/29/EU o pravicah žrtev in 2014/36/EU o sezonskih 
delavcih. Poleg tega člen 5 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah prepoveduje suženjstvo in 
prisilno delo, medtem ko člen 31 določa, da imajo vsi delavci pravico do poštenih in pravičnih delovnih 
pogojev. 
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Glede na poročila o hudem delovnem in spolnem izkoriščanju v različnih panogah, kako Komisija 
ocenjuje izpolnjevanje omenjenih direktiv s strani držav članic in njihovo obveznost potrebne skrbnosti 
za zaščito delavcev ter izvajanje inšpekcijskih pregledov, ki so namenjeni odkrivanju primerov 
izkoriščanja delovne sile, za varstvo žrtev, vzpostavitev mehanizmov pravnega varstva in zagotavljanje 
sodnega pregona storilcev? Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti zoper države članice, ki ne 
izpolnjujejo zahtev teh direktiv? 

Katere posebne ukrepe bo sprejela za spoprijem z razsežnostjo spola pri trgovini z ljudmi, spolno 
zlorabo in delovnim izkoriščanjem? Glede na število primerov, o katerih poročajo, in omenjene 
panoge, kateri viri so bili dodeljeni posebej za namene razsežnosti spola, da bi se učinkovito spoprijeli 
s to problematiko? 

Izvedba katerih preiskovalnih prizadevanj je bila usmerjena v države, kjer sta spolno in delovno 
izkoriščanje najpogostejša? 

Ali Komisija na podlagi dolžnosti držav članic o sporočanju podatkov zbira specifične razčlenjene 
podatke o ženskah, ki so žrtve spolnega in delovnega v EU? Kdaj namerava Komisija predstaviti 
strategijo za obdobje po letu 2016? 
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