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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka integrētā pieeja un rīcības plāns ir orientēti uz cilvēktiesībām, un atzīst, 
ka, tos īstenojot, pastiprināta uzmanība jāpievērš piespiedu darbam vai pakalpojumiem, 
verdzībai un verdzībai līdzīgam stāvoklim, kas izveidojies cilvēku tirdzniecības rezultātā, 
un, lai apkarotu šo smago noziegumu, ir jārīkojas, izmantojot visus juridiskos līdzekļus; lai 
īstenotu šo pieeju, jānodrošina, ka no cilvēku tirdzniecības cietušos uzskata par upuriem, 
sniedzot nepieciešamo informāciju, konsultācijas, sociālo atbalstu, iespēju saņemt juridisko 
palīdzību, kā arī atbalstu, lai reintegrētos izglītības un nodarbinātības jomā; turklāt uzsver, 
ka ir svarīgi iepriekš minētās problēmas risināt, galveno uzmanību pievēršot jauniešiem un 
bērniem;

2. uzskata, ka nediskriminējoša pieeja cilvēku tirdzniecībai ir nepieciešama papildus cilvēkties
ību pieejai, un tādēļ atsauces uz vienlīdzību un nediskrimināciju Komisijas paziņojuma 
piektajā daļā uzskata par izšķirošām;

3. atzīst, ka ilgtspējīgu plānu trūkums ekonomikas un sociālajā jomā, augsts bezdarba līmenis 
un pastāvīgi pieaugošas nabadzības draudi atsevišķās izcelsmes valstīs, Eiropas ekonomisk
ās un sociālās attīstības līmenis — tie ir faktori, kas veido situāciju, kurā kriminālās 
organizācijas gūst vieglu peļņu no cilvēku tirdzniecības;

4. atzīmē, ka šādu situāciju veido arī ēnu ekonomika dalībvalstu darba tirgos, kas sekmē
iecietību attiecībā uz ļaunprātīgu izmantošanu ikdienā, radot labvēlīgus apstākļus visa 
veida ekspluatācijai; tādēļ uzskata, ka spēkā esošo darba tiesību efektīva un sistemātiska 
piemērošana katrā dalībvalstī varētu būt preventīvs mehānisms, lai neitralizētu cilvēku 
tirdzniecībā iesaistītās kriminālās organizācijas;

5. uzskata, ka zemu izmaksu, nereģistrētu un mazprasīgu strādnieku pieprasījums ES veicina 
cilvēku tirdzniecību; uzskata, ka šāds darbaspēks var samazināt izmaksas, bet uz cilvēka 
cieņas rēķina, un ka tas apdraud darba standartus, veselības un drošības noteikumus, taisn
īgu samaksu un vietējos un/vai valsts ienākumus, jo netiek maksāti nodokļi un sociālās 
iemaksas;

6. uzskata, ka tām dalībvalstīm, kuras vēl nav parakstījušas attiecīgās starptautiskās 
konvencijas, tās ir jāparaksta un jāievēro, tostarp ANO Protokols par nelegālu tirdzniec
ību, Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, ANO Konvencija 
pret transnacionālo organizēto noziedzību, ANO Konvencija par bērna tiesībām, ANO 
Konvencija par viesstrādnieku un viņu ģimenes locekļu aizsardzību un Starptautiskās 
Darba organizācijas konvencijas un būtiskākie darba standarti, jo īpaši konvencija 
Nr. 29. par piespiedu darbu, konvencija Nr. 182. par bērnu darba smagāko formu novēr
šanu un tūlītējiem pasākumiem, kā arī konvencijas par biedrošanās brīvību, darba 
inspekciju un nodarbinātības aģentūrām;
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7. mudina dalībvalstis pēc iespējas drīz transponēt savas valsts tiesību aktos Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem 
trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbīb
ās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm1;

8. uzskata, ka labai uzņēmumu praksei, kas ietver prasību apakšuzņēmējiem izpildīt l
īgumsaistības un juridiskos pienākumus (atbilstība piegādes ķēdes prasībām), ir būtiska noz
īme pieprasījuma mazināšanā un ka uzņēmumiem un citiem sociālajiem partneriem ir izš
ķiroša nozīme, lai nodrošinātu visu spēkā esošo darba un sociālo tiesību piemērošanu, jo 
īpaši, lai nodrošinātu, ka darbinieki gūst labumus, kurus tie ir tiesīgi saņemt; atzinīgi vērtē
Atēnu Deklarāciju, kurā izvirzīts mērķis panākt, lai uzņēmumos neizmanto piespiedu 
darbu;

9. uzskata, ka sevišķi smagi sodi jāpiemēro uzņēmumiem, kas izmanto cilvēku tirdzniecības 
rezultātā iegūtu lētu darbaspēku, jo īpaši gadījumos, ja attiecīgo uzņēmumu darbība ir 
bijusi krāpnieciska;

10. aicina ES izmantot pašreizējos un plānotos resursus, lai risinātu ar cilvēku tirdzniecību 
saistītos daudzos jautājumus; šajā ziņā uzskata, ka plānotajam ES Dzimumu līdztiesības 
institūtam cilvēku tirdzniecības jautājums jārisina kā prioritārs uzdevums, ņemot vērā to 
sieviešu lielo skaitu, kuras ir cietušas no cilvēku tirdzniecības un bieži ir seksuālās izmanto
šanas upuri;

11. uzskata, ka būtiska nozīme cilvēku tirdzniecības upuru apzināšanā un atbalstīšanā ir darba 
devējiem, arodbiedrībām, vietējām varas iestādēm, fiziskām personām un NVO un ka, 
izmantojot piemērotu saziņas tīklu un aptverot pēc iespējas plašāku auditoriju, jāpopulariz
ē šīs jomas labākā prakse; turklāt uzskata, ka tādu nodarbinātības jomu uzraudzība, kurās 
pastāv ekspluatācija, ir jāveic par nodarbinātību atbildīgām aģentūrām sadarbībā ar citām a
ģentūrām un sociālajiem partneriem;

12. atzīst vajadzību veikt preventīvus pasākumus cilvēku tirdzniecības upuru valstspiederības 
valstīs, tostarp, sadarbojoties policijai un tiesu iestādēm; uzskata, ka šajā ziņā būtisks ir 
NVO atbalsts, veicot darbu, lai palīdzētu cietušajiem; uzskata, ka cilvēku tirdzniecības 
apkarošanā ir jāiesaista dalībvalstu un trešo valstu attiecīgās vēstniecības, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzsākt preventīvu kampaņu, kas būtu orientēta uz potenciālajiem 
cilvēku tirdzniecības upuriem, informējot viņus par riskiem un potenciālajiem apdraud
ējumiem un sniedzot informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem, un palīdzības saņem
šanas vietām galamērķa valstīs;

13. uzskata, ka atbalsts cilvēku tirdzniecības upuriem ir jāpielāgo viņu faktiskajām vajadzībām, 
ņemot vērā, ka cilvēku tirdzniecības upuri neveido vienu homogēnu grupu; šajā ziņā nor
āda, ka dzimumu līdztiesība un bērnu, pamatiedzīvotāju un mazākumtautību tiesības ir īpa
ši svarīgas, jo daudzi cilvēku tirdzniecības upuri vai potenciālie upuri ir sievietes, bērni un 
mazākumtautību pārstāvji, kuri var būt pakļauti diskriminācijai savā valstspiederības zemē;
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14. uzskata, ka visās dalībvalstīs ir jāpastiprina ar darba tiesībām saistīto pārbaužu un izpildes 
mehānismu darbība; turklāt uzskata, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai tām būtu nepiecie
šamais tiesiskais regulējums un attiecīgie mehānismi, mācību iespējas un piemēroti 
tehniskie resursi, lai veiktu juridiskos pienākumus un lai kontroles iestādes varētu uzticēt 
atbildību ierēdņiem, sniedzot viņiem informāciju un organizējot izglītojošas mācības, lai vi
ņi spētu apzināt cilvēku tirdzniecības upurus, kuri cieš no ekspluatācijas; uzskata, ka 
lietderīgi būtu izveidot kontroles iestāžu tīklu nodarbinātības jomā, lai nodrošinātu apmai
ņu ar labāko praksi;

15. atzīst, ka šādu strādnieku ekspluatācija nav tūlīt pamanāma, bet tā var izpausties tādos 
veidos kā saņemtās algas samazinājums viltotu ieturējumu dēļ vai kā nodokļu atvilkumi, 
kurus faktiski patur starpnieks vai darba devējs; norāda, ka attiecīgajām iestādēm jāapzinās 
šāda iespēja un jāsniedz nepieciešamais atbalsts, piemēram, izveidojot palīdzības līnijas;

16. uzskata, ka jābūt koordinētai pieejai cilvēku tirdzniecības problēmai ES mērogā; konstatē, 
ka ES attīstības politika ir orientēta uz galvenā mērķa sasniegšanu, proti, nabadzības mazin
āšanu un Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu, kas pievēršas pamata faktoriem, kuru 
dēļ indivīdi kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem, un šie faktori ir nabadzība, iespēju tr
ūkums piekļūt pamata un augstākajai izglītībai, dzimumu nevienlīdzība, pilsonības tiesību 
nepiešķiršana, diskriminācija un apstākļi, kas neļauj saņemt pakalpojumus un iespēju vienl
īdzību;

17. atzīst, ka nepieciešama starptautisko iestāžu rīcība un koordinācija, lai apkopotu un analiz
ētu attiecīgos cilvēku tirdzniecības datus, tostarp nodarbinātības datus katrā dalībvalstī, lai 
varētu efektīvāk iesaistīties nozares darbībā; turklāt aicina Komisiju centralizēt šos datus 
un regulāri informēt Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
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