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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. pripomína, že v preambule Charty základných práv Európskej únie sa potvrdzuje, že EÚ 

„do stredobodu svojej činnosti stavia človeka a ľudskú dôstojnosť“ a že chartou sa 

zakazuje okrem iného mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, 

obchodovanie s ľuďmi a otroctvo; 

2. zdôrazňuje, že každé obchodné zneužívanie orgánov, ktoré vylučuje spravodlivý prístup 

k transplantácii, je neetické, nezlučiteľné s väčšinou základných ľudských hodnôt a je 

zakázané na základe článku 3 ods. 2 Charty základných práv EÚ; 

3. pripomína, že skupiny organizované na medzinárodnej úrovni, či už tajne, alebo so 

súhlasom obetí, ktoré oklamali falošnými sľubmi, prevážajú obete do bohatších regiónov, 

pričom na čele zoznamu sú európske krajiny, kde sú bohatší zákazníci, najmä pre 

obchodovanie so sexom; 

4. zdôrazňuje, že podľa správy organizácie Global Financial Integrity obchodovanie s 

ľudskými orgánmi je jednou z desiatich najvýznamnejších nelegálnych zárobkových 

aktivít, ktorá vytvára zisky vo výške 600 miliónov až 1,2 miliardy amerických dolárov 

ročne, pričom sú do nej zapojené viaceré krajiny; ďalej zdôrazňuje, že podľa údajov 

Organizácie Spojených národov ľudia všetkých vekových kategórií sa môžu stať cieľmi, 

ale migranti, bezdomovci a osoby, ktoré nevedia čítať, sú osobitne zraniteľnými 

skupinami; 

5. vyzýva všetky inštitúcie a členské štáty EÚ, aby uplatňovali ucelenú politiku vnútri 

i navonok tým, že v súlade so základnými hodnotami únie určia ľudské práva za 

stredobod vzťahov EÚ so všetkými tretími krajinami, a tiež aby využívali predovšetkým 

hospodárske a obchodné vzťahy ako prostriedok pákového efektu; 

6. vyzýva EÚ, aby presadzovala a podporovala dialóg o ľudských právach so zahraničnými 

štátnymi a neštátnymi partnermi v záujme formalizovania partnerstiev s medzinárodnými 

a národnými organizáciami pre ľudské práva a aby urobila všetko, čo je v jej silách, na 

posilnenie spolupráce a koordinácie s tretími krajinami s cieľom lepšieho vyhľadávania 

obetí, posilnenia opatrení na zabraňovanie obchodovaniu s ľuďmi a zabezpečenie 

účinného stíhania páchateľov; 

7. naliehavo vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že všetky výrobky, ktoré 

sa predávajú na území EÚ, spĺňajú medzinárodné normy týkajúce sa dodržiavania 

ľudských práv a boja proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci celého výrobného reťazca; 

8. s veľkým znepokojením konštatuje, že podľa Medzinárodnej organizácie práce sa asi 21 

miliónov ľudí na celom svete je obeťou najrozšírenejších foriem moderného otroctva 

vrátane nútenej práce, ktoré vytvára zisk prevyšujúci 30 miliárd EUR ročne, 

obchodovania s orgánmi a núteného sexuálneho vykorisťovania, ktorému je vystavených 

80 % obetí obchodovania s ľuďmi; konštatuje, že muži nie sú výnimkou, ale najviac 
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postihnuté sú najzraniteľnejšie skupiny ako starší ľudia, ženy, chorí, zdravotne postihnuté 

osoby a deti, pričom sa odhaduje, že 5,5 milióna obetí obchodovania s ľuďmi sú deti; 

poukazuje na to, že podľa triezvych odhadov, ktoré zverejnila Medzinárodná organizácia 

pre migráciu, obchodovanie s deťmi prináša zisk približne 7,6 miliardy EUR ročne; 

9. zdôrazňuje skutočnosť, že ľuďom, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy z dôvodu náhlych 

alebo postupných klimatických zmien, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ich život alebo 

životné podmienky, hrozí veľké nebezpečenstvo, že sa stanú obeťami obchodovania s 

ľuďmi; zdôrazňuje, že tento typ mobility osôb súvisiacej so zmenou klímy má silný 

hospodársky rozmer vrátane straty živobytia a zníženia príjmov domácností, takže existuje 

priama hrozba, že dotknuté osoby sa stanú obeťami nútenej práce alebo otroctva; 

10. zdôrazňuje dôležitosť a bezprostrednú povahu krízy klimatických migrantov a veľkú 

pravdepodobnosť toho, že sa stanú obeťou obchodovania s ľuďmi; domnieva sa, že by sa 

mali prijať aktívne opatrenia a osobitná pozornosť by sa mala venovať obchodovaniu 

s ľuďmi v krízových prostrediach, ako sú miesta výskytu prírodných pohrôm, ako aj 

klimatickým migrantom; vyjadruje znepokojenie nad tým, že súčasné medzinárodné 

ľudskoprávne normy majú len obmedzenú použiteľnosť v situáciách vysídľovania 

spôsobeného klímou; preto vyzýva EÚ, aby presadzovala medzinárodne právne uznávané 

vymedzenie pojmu „klimatickí utečenci“; 

11. odsudzuje nezákonné obchodovanie s ľuďmi vrátane obchodovania s ľuďmi na účel 

odoberania orgánov a všetky iné obchodné činnosti spočívajúce vo vykorisťovaní a 

spojené s porušovaním práva na telesnú integritu a s páchaním násilia; odmieta využívanie 

ľudských bytostí, ich orgánov a častí ich tiel na komerčné účely; kladie dôraz na závažné 

zdravotné následky obchodovania s ľudskými bytosťami pre obete všetkých foriem 

vykorisťovania, tak telesného, ako aj duševného; poukazuje na to, že osobitne zraniteľní 

voči tomu, že sa stanú obeťami nezákonného obchodovania s orgánmi, sú ľudia 

z najchudobnejších spoločenstiev na svete; 

12. zdôrazňuje dôležitosť prevencie a mnohosektorového a mnohodisciplinárneho prístupu pri 

riešení problému nezákonného získavania ľudských orgánov vrátane obchodovania s 

ľuďmi na účely odoberania orgánov, ktoré sa rozvinulo na celosvetový problém; požaduje 

lepšie cielené osvetové iniciatívy na zviditeľňovanie škôd spojených s predajom orgánov, 

aby boli obete lepšie informované o telesných aj duševných rizikách, a to najmä medzi 

najchudobnejšími a najzraniteľnejšími ľuďmi z pohľadu nerovnosti a chudoby, ktorí môžu 

predaj orgánu chápať ako cenu, ktorú sa oplatí zaplatiť za zlepšenie hospodárskej situácie; 

zdôrazňuje, že kampane na zlepšovanie informovanosti by mali byť požadovaným 

prvkom európskej susedskej politiky a rozvojovej spolupráce EÚ;  

13. zdôrazňuje, že hospodárska stagnácia, biele miesta v právnych predpisoch a nedostatky pri 

presadzovaní práva v rozvojových krajinách spolu s rastúcou globalizáciou a 

modernejšími komunikačnými technológiami vytvárajú dokonalý priestor na trestuhodné 

počínanie v oblasti nezákonného obchodovania s orgánmi; poukazuje na to, že nedostatok 

hospodárskych príležitostí núti ľudí k tomu, aby uvažovali o možnostiach, ktoré by mohli 

inak považovať za nebezpečné alebo trestuhodné, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie 

práva umožňuje obchodníkom, aby konali takmer bez obáv, že ich budú stíhať; 

14. vyzýva všetky členské štáty, aby čo najskôr ratifikovali a začali uplatňovať Dohovor Rady 

Európy o boji proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi; zdôrazňuje, že členské štáty 
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by mali zlepšiť a urýchliť snahu o implementáciu európskych smerníc a dohovorov proti 

obchodovaniu s orgánmi, tkanivami a bunkami do vnútroštátnych právnych predpisov, 

aby sa zabezpečilo, že osoby zodpovedné za obchodovanie s orgánmi, tkanivami 

a bunkami budú primerane stíhané, a aby sa možní príjemcovia odrádzali od vyhľadávania 

nelegálne predávaných orgánov; 

15. odsudzuje nezákonné obchodovanie s deťmi na účel adopcie európskymi rodičmi, ktorí 

platia vysoké poplatky za to, aby si zaistili vytúžené bábätko, vrátane kupovania si detí, 

ktoré sa rodia náhradným matkám v tretích krajinách; 

16. odsudzuje prax obchodovania s ľuďmi na účely núteného náhradného materstva ako 

porušenie práv žien a práv dieťaťa; konštatuje, že dopyt stimulujú rozvinuté krajiny na 

úkor zraniteľných a chudobných ľudí často v rozvojových krajinách, a žiada členské štáty, 

aby zvážili dôsledky vlastných reštriktívnych reprodukčných politík; 

17. zdôrazňuje, že všetky obete obchodovania s ľuďmi musia mať prístup k primeraným 

zdravotníckym službám; konštatuje, že väčšinu zistených obetí v EÚ tvoria ženy 

a dievčatá, ktoré sa zneužívajú na sexuálne účely; poukazuje na potrebu sústrediť 

pozornosť na obete a konštatuje, že tento druh vykorisťovania spôsobuje osobitné ujmy, 

ktoré si vyžadujú služby na vyššej úrovni; poukazuje na to, že chudoba, sexuálna a etnická 

diskriminácia, neznalosť, dezinformovanosť, politické a hospodárske krízy, ozbrojené 

konflikty a prírodné pohromy sú úrodnou pôdou pre obchodníkov s deťmi; 

18. zdôrazňuje, že deti, ktoré sa stali obeťami obchodovania, sa zneužívajú na rozličné účely 

vrátane prostitúcie, domácich prác a prác na plantážach, ako vojakov či pomocníkov 

ozbrojených skupín, aby páchali trestné činy a žobrali; 

19. upriamuje pozornosť na to, že treba riešiť problém zmiznutí migrujúcich detí bez 

sprievodu po príchode do Európy, a na skutočnosť, že Europol uviedol, že v súčasnosti je 

nezvestných okolo 10 000 detí; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urobili 

všetko, čo je v ich silách, na odstránenie obchodovania s ľuďmi, aby prijali všetky 

potrebné opatrenia na nájdenie a zabezpečenie ochrany všetkých migrujúcich detí bez 

sprievodu, ktoré zmizli po registrácii pri príchode na európskej pôde, a aby posilnili 

mechanizmy varovania detí, pričom pripomína, že najviac vystavené riziku 

vykorisťovania, zneužívania a násilia sú tí, ktorí nemajú rodný list; 

20. zdôrazňuje, že členské štáty by mali zintenzívniť svoju spoluprácu pod záštitou Interpolu 

a Europolu s cieľom účinnejšie riešiť otázku obchodu s orgánmi a ľuďmi vrátane 

neutralizácie internetových aktivít a inšpekcie na miestach, kde sa môžu nachádzať obete 

obchodovania s ľuďmi; nalieha na prebiehajúcu spoluprácu a výmenu informácií medzi 

medzinárodnými organizáciami; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby osoby 

zodpovedné za obchodovanie s orgánmi boli primerane stíhané; 

21. zdôrazňuje, že nakupovanie ľudských orgánov, tkanív a buniek je nezákonné; konštatuje, 

že ľudia, s ktorými sa obchoduje na účel odoberania orgánov, sa stretávajú s osobitnými 

problémami a že obete si často neuvedomujú dlhodobé následky odobratia orgánov, ktoré 

vedú k oslabeniu zdravia, a nedostatočnú pooperačnú starostlivosť, ani psychologický 

dosah operácie; požaduje lepšie cielené osvetové iniciatívy na zviditeľňovanie škôd 

spojených s predajom orgánov, najmä medzi najchudobnejšími a najzraniteľnejšími 

ľuďmi, ktorí môžu predaj orgánu chápať ako cenu, ktorú sa oplatí zaplatiť za zlepšenie 
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hospodárskej situácie; 

22. odsudzuje obchodovanie s ľudskými orgánmi, tkanivami a bunkami, ako aj nezákonné 

obchodovanie s reprodukčnými bunkami (vajíčkami, spermiami), plodovými tkanivami 

a bunkami, kmeňovými bunkami dospelých osôb a embryonálnymi kmeňovými bunkami; 

23. zdôrazňuje, že obetiam by sa mala poskytovať komplexná starostlivosť, nielen v prípade 

bezprostredných a chronických zdravotných následkov, ale aj dlhodobých účinkov na ich 

psychiku; preto upozorňuje na dôležitosť úlohy, orgánov a organizácií pri informovaní 

obetí o ich práve na prístup k spravodlivosti, pomoci a zdravotníckej starostlivosti; 

24. poukazuje na to, že obete nútenej prostitúcie vo väčšine členských štátov len ťažko 

získavajú prístup k psychologickej starostlivosti, a preto sa takmer výlučne musia 

spoliehať na podporu dobročinných organizácií; preto požaduje pre tieto organizácie 

väčšiu podporu a vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky zabraňujúce prístupu k 

psychologickej starostlivosti; 

25. poukazuje na dôležitú úlohu lekárov, ošetrovateľov, sociálnych pracovníkov a ďalších 

zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jedineční v tom, že majú prístup k obetiam v zajatí 

a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní obchodu s ľuďmi; je znepokojený tým, že to 

teraz predstavuje premárnenú príležitosť na intervenciu; konštatuje, že je nevyhnutné 

vzdelávať lekársku komunitu v oblasti odhaľovania varovných signálov obchodovania s 

ľuďmi a postupoch podávania správ s cieľom lepšie pomáhať obetiam, a tiež stanoviť 

prísne sankcie za akékoľvek zapojenie do nezákonného obchodovania s orgánmi; 

26. nabáda na to, aby sa predpokladané súhlasné programy zaviedli v rozličných krajinách 

alebo projektoch, v rámci ktorých občania dostanú možnosť na to, aby sa priamo zapísali 

do registra darcov orgánov po skončení určitých administratívnych postupov, vďaka čomu 

by sa zmenšila závislosť pacientov od čierneho trhu a zároveň by sa zvýšilo množstvo 

dostupných orgánov, v dôsledku čoho by sa mohli znížiť finančné náklady na 

transplantáciu a zmenšiť hnacia sila liečebného cestovného ruchu; 

27. vyzýva členské štáty, aby podporovali ďalšie úsilie o zapojenie lekárskej obce do práce na 

zlepšovaní boja proti tejto forme obchodovania prostredníctvom zvyšovania 

informovanosti o otázkach súvisiacich s obchodovaním a zabezpečovaní povinnej 

odbornej prípravy; 

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pristúpili ku krokom na zamedzenie 

„transplantačnému cestovnému ruchu“ pomocou prijatia opatrení, ktoré zvýšia dostupnosť 

zákonne získaných orgánov s cieľom posilniť prevenciu nezákonného získavania orgánov 

a vytvoriť transparentný systém vysledovateľnosti transplantovaných orgánov pri 

súčasnom zabezpečení anonymity darcov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia 

na podporu účasti členských štátov EÚ na partnerstvách pre spoluprácu, ako sú 

Eurotransplant a Scandiatransplant; 

29. poukazuje na to, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie existujú obmedzené 

vedecké údaje o priekupníctve a zdraví, najmä v súvislosti s duševným a psychickým 

zdravím; zároveň poukazuje na to, že potreby obetí a pozostalých sa často podceňujú; 

preto vyzýva Komisiu a príslušné orgány členských štátov, aby vytvorili monitorovací 

systém a šírili informácie o dôsledkoch priekupníctva a potrebách obetí z hľadiska 
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telesného a duševného zdravia; 

30. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dodržiavali Chartu Organizácie Spojených 

národov a zásady azylového práva. 
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