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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že integrovaný přístup a akční plán jsou založeny na lidských právech a 
je si vědom toho, že je třeba klást důraz na nucenou práci nebo služby, otrokářství a 
otrocké následky obchodování s lidmi a v boji proti tomuto závažnému trestnému činu je 
třeba využít všech zákonných prostředků; tento přístup vyžaduje, aby bylo zajištěno, že 
se k osobám, jež jsou předmětem obchodování, bude přistupovat jako k obětem a že jim 
budou poskytnuty potřebné informace, poradenství, sociální podpora, možnost právní 
pomoci a podpora při znovuzačleňování do vzdělávacího a pracovního procesu; 
zdůrazňuje rovněž, že je významné, aby k výše zmíněným problémům existoval přístup 
zaměřený na mladé lidi a děti;

2. má za to, že k obchodování s lidmi je vedle přístupu založeného na lidských právech také 
třeba zaujmout protidiskriminační přístup, a proto považuje odkaz na rovnost a 
nediskriminaci v páté části sdělení Komise za velmi významný;

3. uvědomuje si, že nedostatek dlouhodobých hospodářských a sociálních vyhlídek, vysoká 
míra nezaměstnanosti, neustále rostoucí chudoba v některých zemích původu a úroveň 
hospodářského a sociálního rozvoje v Evropě přispívají k situaci, která umožňuje 
zločineckým organizacím těžit z obchodování s lidmi; 

4. uvědomuje si, že k této situaci také přispívají šedé zóny na trzích práce členských států, 
které podporují atmosféru tolerance každodenního zneužívání, a vytváří tak živnou půdu 
pro všechny druhy vykořisťování; domnívá se tedy, že účinné a systematické uplatňování 
stávajícího pracovního práva ve všech členských státech by mohlo tyto kriminální
organizace zapojené do obchodování s lidmi zastrašit;

5. domnívá se, že poptávka po levných a přičinlivých pracovnících bez dokladů v EU 
k nelegálnímu obchodu s lidmi přispívá; věří, že existence takové pracovní síly může 
snížit náklady, avšak za cenu lidské důstojnosti, a že vede k porušování pracovních 
norem, zdravotních a bezpečnostních opatření, práva na spravedlivou odměnu za práci 
a/nebo ke krácení místních a/nebo státních příjmů, protože nejsou odváděny daně a 
sociální příspěvky;

6. domnívá se, že členské státy, které tak ještě neučinily, by měly podepsat a dodržovat 
příslušné mezinárodní úmluvy, včetně Protokolu OSN o obchodování s lidmi, Úmluvy 
Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi, Úmluvy OSN proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu, Úmluvy OSN o právech dítěte, Úmluvy OSN o ochraně práv 
migrujících pracovníků a členů jejich rodin a úmluvy Mezinárodní organizace práce a 
základních pracovní normy, zejména č. 29 o nucené nebo povinné práci, č. 182 o zákazu 
a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce a ty, jež se týkají 
svobody sdružování, pracovních kontrol a úřadů práce;
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7. vybízí členské státy, aby do své vnitrostátní legislativy co nejrychleji převedly směrnici 
Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky 
třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc 
k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány1;

8. domnívá se, že dobrá podniková praxe, jež vyžaduje také od subdodavatelů, aby plnili své 
smluvní a zákonné povinnosti (soulad v rámci dodavatelského řetězce), hraje při snižování 
poptávky významnou roli a že úloha podniků, společně s dalšími sociálními činiteli, je 
zásadní pro zajištění uplatňování všech stávajících pracovních a sociálních zákonů a 
zejména toho, aby zaměstnanci dostávali takovou odměnu, na niž mají ze zákona nárok;
vítá Aténskou deklaraci, jež se snaží zajistit, aby společnosti nucenou práci netolerovaly;

9. je toho názoru, že na společnosti, u nichž bylo zjištěno, že zaměstnávají levnou pracovní 
sílu dodanou prostřednictvím obchodu s lidmi, a zejména jednají-li tyto společnosti 
podvodně, musejí být uvaleny mimořádně přísné sankce;

10. vyzývá EU, aby k řešení četných problémů souvisejících s obchodováním s lidmi využila 
stávající a budoucí zdroje; domnívá se v tomto ohledu, že budoucí Evropský institut pro 
rovné postavení žen a mužů by měl považovat problém obchodování s lidmi za prioritu,
vzhledem k vysokému počtu žen, jež jsou oběťmi tohoto obchodování, což často vede 
k sexuálnímu vykořisťování;

11. věří, že při zjišťování a podpoře obětí obchodování s lidmi hrají důležitou roli
zaměstnavatelé, odbory, místní orgány, jednotliví občané a nevládní organizace a že 
osvědčené postupy je třeba šířit pomocí co největšího množství prostředků; domnívá se 
také, že sledování těch odvětví zaměstnanosti, v nichž existuje tendence ke zneužívání, by 
měly provádět pracovní úřady ve spolupráci s dalšími agenturami a sociálními činiteli;

12. uznává potřebu preventivních opatření v zemích původu obětí obchodování s lidmi, 
včetně policejní a soudní spolupráce; domnívá se že výrazná podpora nevládním 
organizacím podporujícím oběti je v tomto ohledu významná; domnívá se, že by se do 
boje proti obchodování s lidmi měla zapojit velvyslanectví příslušných členských států a 
třetích zemí a vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily preventivní kampaň zaměřenou
na potenciální oběti obchodování s lidmi, která by těmto osobám poskytla informace o 
rizicích a možných nebezpečích, ale i o jejich právech a povinnostech a o tom, kde 
v cílových zemích mohou vyhledat pomoc;

13. věří, že podpora obětí obchodování s lidmi by měla být přizpůsobena jejich konkrétním 
potřebám s ohledem na to, že tyto oběti netvoří stejnorodou skupinu; v souvislosti s tím 
poukazuje na to, že rovnost pohlaví, práva dětí, původních obyvatel a menšin jsou zvláště 
významná, neboť mnohé potenciální oběti obchodování s lidmi jsou ženy, děti a jedinci 
z etnických a menšinových skupin, kteří mohou být předmětem diskriminace ve své zemi 
původu;

14. domnívá se, že kontrolní a vynucovací mechanismy pro dodržování pracovního práva by 
měly být ve všech členských státech posíleny; domnívá se také, že by členské státy měly 
zajistit nutný právní rámec a příslušné mechanismy, odbornou přípravu a příslušné 
technické zdroje k plnění svých právních závazků a předat odpovědnost úředníkům 

  
1 Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19.
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inspekčních orgánů, kterým poskytnou informace a školení v této problematice, aby byli 
schopni poznat oběti obchodování s lidmi, jejichž práce je zneužívána; domnívá se, že síť 
úřadů dohlížejících na zaměstnanost by mohla být při výměně osvědčených postupů 
užitečná;

15. uznává, že zneužívání takových pracovníků nemusí být na první pohled patrné, ale může 
se projevovat například snížením mzdy prostřednictvím neopodstatněných srážek či 
zdánlivých srážek pro daňové účely, které si však ve skutečnosti nechal zaměstnavatel či 
zprostředkovatel: zdůrazňuje, že by na tyto možnosti měly být upozorněny patřičné 
orgány a že se musí zavést náležitá podpora, jako například linky pomoci;

16. věří, že by měl existovat koordinovaný názor na obchodování s lidmi na úrovni EU; všímá 
si, že se rozvojová politika EU zaměřuje zejména na snižování chudoby a dosahování
rozvojových cílů tisíciletí, jež se soustřeďují na zásadní faktory, kvůli nimž se některé 
osoby mohou stát oběťmi obchodování s lidmi, například na chudobu, nedostatečný 
přístup k základnímu a vyššímu vzdělání, nerovnost pohlaví, odpírání práva na státní 
příslušnost, diskriminaci a nedostatečný přístup ke službám a rovným příležitostem;

17. uznává, že je třeba, aby mezinárodní orgány učinily potřebné kroky a koordinovaly
shromažďování a analýzu relevantních údajů o obchodování s lidmi, včetně údajů o 
pracovní síle v každém členském státě, což by umožnilo účinněji zasáhnout v příslušných 
odvětvích; dále vyzývá Komisi, aby tyto údaje shromažďovala a pravidelně informovala 
Parlament a Hospodářský a sociální výbor. 
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