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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že integrovaný prístup a akčný plán majú rozmer ľudských práv a je si 
vedomý, že to vyžaduje, aby sa dôraz kládol na nútené práce a služby, otroctvo a 
zotročujúce obchodovanie s ľuďmi, a že je potrebné bojovať proti tomuto vážnemu 
trestnému činu všetkými legálnymi prostriedkami; tento prístup si vyžaduje 
zabezpečenie, že sa k osobám, ktoré sú predmetom obchodovania, pristupuje ako 
k obetiam a že dostanú potrebné informácie, poradenstvo, sociálnu podporu, možnosť 
právnej pomoci a podporu v oblasti vzdelávacej a pracovnej reintegrácie; zdôrazňuje tiež, 
že je dôležitý prístup k uvedeným problémom, ktorý sa sústredí na mladých ľudí a deti;

2. domnieva sa, že je potrebné, aby sa pri obchodovaní s ľuďmi okrem prístupu z hľadiska 
ľudských práv uplatnil aj nediskriminačný prístup, a preto považuje odkazy na 
rovnoprávnosť a nediskrimináciu v piatej časti oznámenia Komisie za veľmi dôležité;

3. je si vedomý, že nedostatok udržateľných ekonomických a sociálnych perspektív, vysoká 
miera nezamestnanosti a hrozba neustále rastúcej chudoby v niektorých krajinách 
pôvodu, ako aj súčasná úroveň hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Európe prispievajú 
k pomerom, ktoré uľahčujú zločineckým organizáciám profitovať z obchodovania 
s ľuďmi;

4. podotýka, že k tejto situácii prispievajú aj šedé zóny pracovného trhu v členských štátoch, 
ktoré podporujú ovzdušie tolerancie každodenného zneužívania, čo vytvára živnú pôdu 
pre všetky typy vykorisťovania; domnieva sa preto, že účinné a systematické 
uplatňovanie platných pracovných zákonov v každom členskom štáte by mohlo 
účinkovať na kriminálne organizácie zapojené do obchodovania s ľuďmi ako odstrašujúci 
prostriedok;

5. domnieva sa, že dopyt po lacných, neregistrovaných a poslušných pracovníkoch v EÚ 
prispieva k nelegálnemu obchodovaniu s ľuďmi; je presvedčený, že existencia takejto 
pracovnej sily možno znižuje náklady, je to však na úkor ľudskej dôstojnosti a vedie to k 
porušovaniu pracovných noriem, zdravotných a bezpečnostných opatrení, spravodlivého 
odmeňovania a ku kráteniu miestnych a/alebo štátnych príjmov, pretože sa neodvádzajú 
dane a sociálne príspevky;  

6. domnieva sa, že členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, mali by podpísať a dodržiavať 
príslušné medzinárodné dohovory vrátane Protokolu OSN o obchodovaní s ľuďmi, 
Dohovoru Rady Európy o opatreniach proti obchodovaniu s ľuďmi, Dohovoru OSN 
proti nadnárodnému organizovanému zločinu, Dohovoru OSN o právach dieťaťa, 
Dohovoru OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, 
dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a hlavných pracovných noriem, najmä      
č. 29 o nútenej práci, č. 182 o zákaze a okamžitých opatreniach na odstránenie 
najhorších foriem detskej práce a dohovorov týkajúcich sa slobody združovania, 
pracovných kontrol a zamestnávateľských agentúr;
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7. nabáda členské štáty, aby do svojich vnútroštátnych legislatív čím skôr transponovali 
smernicu Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na pobyt vydaných štátnym
príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola 
poskytnutá pomoc pri nedovolenej imigrácii a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi1 ;

8. domnieva sa, že dobrá podniková prax, do ktorej patrí požiadavka, aby si subdodávatelia 
plnili svoje zmluvné a právne záväzky (dodržiavanie dodávateľského reťazca), hrá 
dôležitú úlohu v znižovaní požiadaviek a úloha spoločností spolu s ďalšími sociálnymi 
činiteľmi sú rozhodujúce v zabezpečení uplatňovania všetkých existujúcich pracovných 
a sociálnych zákonov, a najmä toho, že pracovníkom sú poskytnuté všetky výhody, na 
ktoré majú právny nárok; víta Aténsku deklaráciu, ktorá sa snaží zabezpečiť, aby 
spoločnosti netolerovali nútenú prácu;

9. podľa jeho názoru musia byť spoločnostiam, o ktorých sa zistí, že zamestnávali lacnú 
pracovnú silu získanú prostredníctvom obchodovania s ľuďmi, uložené mimoriadne 
prísne tresty, najmä ak sa uvedené spoločnosti dopustili podvodu;

10. vyzýva EÚ, aby využila súčasné i budúce zdroje na riešenie početných problémov, ktoré 
sa týkajú obchodovania s ľuďmi; v tejto súvislosti sa domnieva, že budúci Inštitút pre 
rodovú rovnosť EÚ by mal prioritne riešiť problémy obchodovania s ľuďmi vzhľadom na 
veľké množstvo žien, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, čo často vedie 
k sexuálnemu vykorisťovaniu;

11. je presvedčený, že pri zisťovaní a podpore obetí obchodovania zohrávajú dôležitú úlohu 
zamestnávatelia, odbory, miestne úrady, jednotliví občania i mimovládne organizácie a že 
osvedčené postupy by sa mali šíriť prostredníctvom vhodnej siete s využitím čo 
najväčšieho množstva dostupných prostriedkov; domnieva sa, že aj zamestnávateľské 
agentúry v spolupráci s inými agentúrami a sociálnymi agentmi by mali uskutočňovať 
monitorovanie zamestnávateľských odvetví, v ktorých je tendencia k takémuto 
vykorisťovaniu;

12. uznáva potrebu preventívnych opatrení v oblasti obchodovania s ľuďmi v krajinách 
pôvodu obetí vrátane spolupráce polície a súdnictva; domnieva sa, že z tohto hľadiska je 
dôležitá silná podpora mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na pomoc obetiam;
domnieva sa, že do boja proti obchodovaniu s ľuďmi by sa mali zapojiť veľvyslanectvá 
členských štátov a príslušných tretích krajín, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali 
preventívnu kampaň zameranú na potenciálne obete obchodovania s ľuďmi, v ktorej by 
ich informovali o rizikách a možných nebezpečenstvách a poskytli im informácie o ich 
právach a povinnostiach, ako aj o možnostiach získania pomoci v cieľových krajinách;

13. keďže obete obchodovania s ľuďmi netvoria jednu homogénnu skupinu, je presvedčený, 
že pomoc týmto obetiam musí byť prispôsobená ich konkrétnym potrebám; v tejto 
súvislosti poukazuje na to, že rodová rovnosť, práva detí, pôvodného obyvateľstva 
a menšín sú osobitne závažné, keďže mnohými obeťami alebo potenciálnymi obeťami  
obchodovania s ľuďmi sú ženy, deti a jednotlivci patriaci k etnickým alebo menšinovým 

  
1 Ú. v. ES L 261, 6.8.2004, s. 19.
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skupinám, ktorí môžu byť vystavení diskriminácii v mieste svojho pôvodu;

14. domnieva sa, že vo všetkých členských štátoch by sa mali posilniť mechanizmy 
zabezpečujúce dohľad nad dodržiavaním pracovného práva a jeho vynútiteľnosť; ďalej sa 
domnieva, že členské štáty by mali zabezpečiť vytvorenie nevyhnutného právneho rámca 
a príslušných mechanizmov, odbornej prípravy a primeraných technických zdrojov na 
plnenie svojich právnych záväzkov tak, že určia zodpovedných úradníkov inšpekčných 
orgánov a poskytnú im informácie a odbornú prípravu, aby dokázali rozpoznať obete 
obchodovania s ľuďmi, ktorých práca je zneužívaná; domnieva sa, že pri výmene
osvedčených postupov by mohla byť užitočná sieť inšpektorátov pre oblasť 
zamestnanosti;

15. uznáva, že zneužívanie takých pracovníkov nemusí byť hneď zrejmé, ale môže existovať 
vo forme mzdy zníženej o neopodstatnené zrážky alebo o sumu odpočítanú na daňové 
účely, ktorú si však v skutočnosti ponechal sprostredkovateľ alebo zamestnávateľ:
upozorňuje, že príslušné úrady musia počítať s takými možnosťami a musia mať 
pripravenú vhodnú pomoc, napríklad linky dôvery;

16. je presvedčený, že názory na obchodovanie s ľuďmi by mali byť na úrovni EÚ 
skoordinované; všíma si, že rozvojová politika EÚ sa zameriava najmä na zníženie 
chudoby a dosiahnutie rozvojových cieľov milénia, ktoré sa zaoberajú základnými 
činiteľmi, pre ktoré sa ľudia stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi, ako je napríklad 
chudoba, nedostatočný prístup k základnému a vyššiemu vzdelaniu, rodová nerovnosť, 
odopieranie práva na štátnu príslušnosť, diskriminácia, nedostatočný prístup k službám 
a nedostatok rovnakých príležitostí;

17. uznáva, že zo strany medzinárodných orgánov je potrebné konať a koordinovať činnosť 
pri zhromažďovaní a analýze príslušných údajov o obchodovaní s ľuďmi vrátane 
pracovných údajov v každom členskom štáte, aby sa mohlo v jednotlivých odvetviach 
účinnejšie zasiahnuť; žiada ďalej Komisiu, aby sústredila tieto údaje a aby pravidelne 
informovala Parlament a Hospodársky a sociálny výbor.
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