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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Regozija-se com o facto de a abordagem integrada e o plano de acção se basearem no 
respeito dos direitos humanos e reconhece que é necessário colocar a tónica nos trabalhos 
ou nos serviços forçados, na escravatura e nos resultados do tráfico que se lhe 
assemelham, um crime grave que é necessário combater com todos os meios legais; esta 
abordagem requer a garantia de que as pessoas que são objecto de tráfico sejam tratadas 
como vítimas e de que lhes sejam dadas as informações, o aconselhamento e o apoio 
social necessários, bem como a possibilidade de assistência judiciária e apoio à 
reintegração no meio escolar e laboral; salienta igualmente a importância de uma 
abordagem desde fenómeno centrada nos jovens e nas crianças;

2. Considera que, para além de uma abordagem do ponto de vista dos direitos do Homem, é 
necessária uma abordagem não discriminatória do tráfico e, por conseguinte, considera 
essenciais as referências à igualdade e à não discriminação na parte V da comunicação da 
Comissão;

3. Reconhece que a falta de perspectivas económicas e sociais sustentáveis, as elevadas taxas 
de desemprego e o espectro de uma pobreza cada vez maior em alguns países de origem, 
bem como o grau de desenvolvimento económico e social existente na Europa contribuem 
para criar um clima favorável a que as organizações criminosas lucrem com o tráfico de 
seres humanos;

4. Nota que esta situação também é favorecida pelas "zonas cinzentas"do mercado de 
trabalho dos Estados-Membros que contribuem para fomentar um clima de tolerância 
relativamente aos abusos quotidianos, criando um terreno fértil para todas as formas de 
exploração; por conseguinte, considera que uma aplicação efectiva e sistemática das 
normas laborais vigentes em cada Estado-Membro pode ter um efeito dissuasor para as
organizações criminais envolvidas no tráfico de seres humanos;

5. Considera que, na UE, a procura de mão-de-obra barata, sem documentos e maleável 
contribui para o comércio ilegal e o tráfico de seres humanos; considera que a existência 
desta mão-de-obra pode reduzir os custos, mas à custa da dignidade humana, e que 
infringe as normas de trabalho, as medidas no domínio da saúde e da segurança, a garantia 
de salários equitativos e as receitas locais e/ou estatais, na medida em que implica a falta 
ao pagamento de impostos e de contribuições sociais;

6. Considera que os Estados-Membros que ainda não o fizeram deveriam assinar e respeitar 
as convenções internacionais relevantes, nomeadamente o Protocolo da ONU contra o 
tráfico de seres humanos, a Convenção do Conselho da Europa relativa a uma Acção 
contra o Tráfico de Seres Humanos, a Convenção das Nações Unidas sobre o Crime 
Organizado Transnacional, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança,
a Convenção Internacional da ONU sobre a Protecção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, bem como as convenções da 
OIT, nomeadamente a Convenção 29 relativa ao trabalho forçado, a Convenção 182 sobre 
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a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Acção Imediata para a sua 
Eliminação, e as que dizem respeito à liberdade de associação, à inspecção do trabalho e 
às agências de emprego;

7. Solicita aos Estados-Membros que transponham para o direito nacional, com a máxima 
brevidade possível, a Directiva 2004/81/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa 
ao título de residência concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do 
tráfico de seres humanos ou objecto de uma acção de auxílio à imigração ilegal e que 
cooperem com as autoridades competentes1;

8. Considera que as boas práticas empresariais, nomeadamente a necessidade de solicitar às 
empresas de subcontratação o cumprimento das suas obrigações contratuais e legais 
(conformidade das cadeias de abastecimento), têm uma importância fundamental na 
redução da procura e que o papel das empresas, bem como dos demais agentes sociais, é 
essencial para assegurar a aplicação de todas as normas laborais e sociais vigentes e, em 
particular, para garantir que os trabalhadores recebam a remuneração a que têm 
legalmente direito; congratula-se com a Declaração de Atenas que visa garantir que as 
empresas não tolerem trabalhos forçados;

9. Entende que devem ser aplicadas sanções extremamente severas às empresas que utilizem 
mão-de-obra barata obtida através do tráfico de seres humanos, em particular se as 
empresas tiverem agido de forma fraudulenta;

10. Solicita à UE que utilize os recursos actuais e futuros para dar resposta às múltiplas 
questões suscitadas pelo tráfico; considera, a este respeito, que o futuro Instituto Europeu 
da Igualdade entre Homens e Mulheres deverá debruçar-se prioritariamente sobre a 
questão do tráfico, atendendo ao elevado número de mulheres que dele são vítimas, 
frequentemente com vista à exploração sexual;

11. Considera que as entidades patronais, os sindicatos e as autoridades locais, bem como os 
cidadãos e as ONG desempenham um papel importante na detecção e no apoio às vítimas 
do tráfico e que devem ser divulgadas melhores práticas através de uma rede adequada,
recorrendo a meios o mais abrangentes possível; entende, igualmente, que os sectores 
laborais propensos à exploração deveriam ser objecto de acompanhamento por parte das 
agências de emprego, em colaboração com outras agências e com os agentes sociais;

12. Reconhece a necessidade de medidas preventivas nos países de origem das vítimas de 
tráfico, designadamente no domínio da cooperação policial e judiciária; considera que, a 
este respeito, importa apoiar fortemente as ONG que prestam apoio às vítimas; considera 
que as embaixadas dos Estados-Membros e dos países terceiros em questão devem 
desempenhar um papel activo na luta contra o tráfico e solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que lancem uma campanha de prevenção destinada às vítimas potenciais do 
tráfico, fornecendo-lhes informações sobre os riscos e perigos potenciais, os seus direitos 
e obrigações, bem como os locais onde poderão obter assistência nos países de destino;

13. Entende que o apoio às vítimas do tráfico deve ser adaptado às suas necessidades 
específicas, atendendo a que aquelas não formam um grupo homogéneo; assinala, neste 
contexto, que a igualdade entre homens e mulheres, bem como os direitos das crianças, 

  
1 JO L 261, de 6.8.2004, p. 19.
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dos povos indígenas e dos grupos minoritários são particularmente importantes, uma vez 
que muitas vítimas ou potenciais vítimas do tráfico de seres humanos são mulheres, 
crianças ou indivíduos que pertencem a grupos étnicos e minoritários que podem ser alvo 
de discriminação no seu local de origem;

14. Considera que os mecanismos de inspecção e de implementação da legislação laboral 
deveriam ser reforçados em todos os Estados-Membros; considera igualmente que os 
Estados-Membros devem garantir que possuem o quadro jurídico necessário e que 
dispõem dos mecanismos relevantes, da formação e de meios técnicos adequados para 
levar a cabo as suas obrigações legais, responsabilizando por conseguinte os funcionários 
dos organismos de controlo e formando-os, com acções de informação e sensibilização, 
para reconhecerem as vítimas de tráfico para exploração laboral; considera que uma rede 
de inspecções-gerais do emprego poderia revelar-se útil no intercâmbio das melhores 
práticas;

15. Reconhece que a exploração desses trabalhadores poderá não ser imediatamente 
perceptível, mas que pode assumir formas como a redução do salário recebido devido a 
deduções falsas ou a alegadas deduções por razões fiscais, quando de facto o dinheiro é 
desviado pelo intermediário ou pelo empregador; assinala que as autoridades competentes 
têm de estar alerta para essas possibilidades e que deve ser organizado um apoio 
adequado, por exemplo, sob a forma de linhas telefónicas de assistência; 

16. Entende que deve ser levada a cabo uma reflexão coordenada sobre o tráfico a nível da 
UE; observa que a política da UE para o desenvolvimento tem como objectivo principal a 
redução da pobreza e o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio que 
incidem nos factores fundamentais que tornam as pessoas vulneráveis ao tráfico, 
nomeadamente a pobreza, a falta de acesso ao ensino básico e superior, a desigualdade 
entre homens e mulheres, a negação do direito à nacionalidade, a discriminação, bem 
como a falta de acesso a serviços e a desigualdade de oportunidades;

17. Reconhece a necessidade de acção e coordenação por parte dos organismos internacionais 
que recolhem e analisam dados relevantes sobre o tráfico, incluindo dados relativos ao 
mercado laboral em cada Estado-Membro por forma a viabilizar a realização de 
intervenções sectoriais mais eficazes; convida ainda a Comissão a centralizar esses dados 
e a manter permanentemente informados o Parlamento e o Comité Económico e Social.
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