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Boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii: 
potrebné sú nové priority, konštatujú audítori EÚ 

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by politika EÚ v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii mala lepšie zodpovedať potrebám regiónu 
a je potrebný súbor nových priorít. 

EÚ je obzvlášť citlivá na obchodovanie s ľuďmi, pretože pre obete z rozličných krajín je atraktívnou 
cieľovou oblasťou. Hoci je boj proti obchodovaniu s ľuďmi stále zodpovednosťou členských štátov, EÚ 
je tiež odhodlaná ho odstrániť a členské štáty v tejto súvislosti podporuje.  

Audítori skúmali účinnosť podpory EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej Ázii 
v období rokov 2009 – 2015 s financovaním v celkovej výške 31 mil. EUR. Ázia, najľudnatejší kontinent 
na svete, je významným regiónom pôvodu obetí transregionálneho obchodovania s ľuďmi.  

Audítori zistili, že hoci rámec politiky EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi zabezpečuje 
komplexný prístup, niektoré aspekty ešte nie sú dostatočne dopracované alebo relevantné pre tieto 
regióny. Obzvlášť užitočný je dialóg o ľudských právach a medzi ďalšie nástroje patrí podpora 
pre regionálne fóra. Doteraz sa však medzi EÚ a jednotlivými krajinami južnej a juhovýchodnej Ázie 
nevytvorili žiadne nové partnerstvá zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. 

„Obchodovanie s ľuďmi je veľmi výnosná trestná činnosť, ktorá predstavuje hrubé porušenie ľudských 
práv a hrozbu pre celosvetovú bezpečnosť,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora 
audítorov zodpovedná za túto správu. „EÚ musí stanoviť lepšie priority pre to, ako a kde vynaloží 
dostupné zdroje tak, aby miera aktivity zodpovedala finančným záväzkom.“ 

V rámci väčšiny preskúmaných projektov sa dosiahli určité pozitívne výsledky, no udržateľnosť 
vyvolávala obavy. Od roku 2009 sa boj proti obchodovaniu s ľuďmi v týchto regiónoch celkovo zlepšil, 
hoci medzi jednotlivými krajinami sú výrazné rozdiely. Podľa audítorov je však zložité preukázať 
súvislosť medzi celkovým vývojom a výsledkami dosiahnutými vďaka opatreniam EÚ. 

Audítori predkladajú Európskej komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť niekoľko odporúčaní 
k tomu, ako zabezpečiť, aby bol strategický rámec pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi relevantnejší 
pre južnú a juhovýchodnú Áziu, a ako optimalizovať dosah projektov: 
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• aktualizovať priority a zohľadniť pritom doteraz dosiahnuté výsledky a rozšírenosť 
obchodovania s ľuďmi v jednotlivých krajinách/regiónoch, 

• zabezpečiť dostatok porovnateľných údajov o podporovaných činnostiach v oblasti boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi, 

• stanoviť jasnejšie ciele a cieľové hodnoty, ktoré možno premietnuť do podrobnejšieho 
operačného usmernenia, 

• určiť, ktoré ciele sa najlepšie dosahujú prostredníctvom projektov a ktoré využitím iného 
nástroja, 

• zahrnúť výberové kritériá, ktorými sa presadzuje uplatňovanie komplexného prístupu 
a možnosť interakcie a synergií medzi projektmi a ostatnými nástrojmi, 

• posúdiť, ktorý typ a aká výška grantu najlepšie zodpovedajú sile a kapacitám občianskej 
spoločnosti v krajine, 

• zabezpečiť, aby boli očakávané výsledky reálne z hľadiska času, rozpočtu i kapacity 
partnerov, a klásť väčší dôraz na udržateľnosť. 

 

Poznámky pre vydavateľov 

Obchodovanie s ľuďmi zahŕňa zlákanie, prepravu, presun, ukrývanie alebo prevzatie osôb s použitím 
násilia, prostredníctvom podvodu alebo nátlaku na účel vykorisťovania. Väčšinou obetí sú ženy 
a dievčatá. Najčastejšími formami vykorisťovania je nútená práca a sexuálne vykorisťovanie, ďalej 
detská práca, odoberanie orgánov a nútené manželstvá. 

Europol odhaduje, že ročné zisky z obchodovania s ľuďmi prekračujú 29 mld. EUR. Hoci chýbajúce 
štatistiky sťažujú možnosť zistiť rozsah obchodovania s ľuďmi, odhaduje sa, že v podmienkach 
novodobého otroctva je uväznených 46 miliónov ľudí. 

Lisabonská zmluva posilnila úlohu Európskej komisie pri koordinácii a nasmerovaní reakcie EÚ 
v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. V roku 2011 bola prijatá smernica a krátko po nej aj stratégia 
boja proti obchodovaniu s ľuďmi na obdobie rokov 2012 – 2016. Túto stratégiu dopĺňa niekoľko 
ďalších politických dokumentov, v ktorých je vymedzený prístup EÚ k boju proti obchodovaniu 
s ľuďmi. Stratégia boja proti obchodovaniu s ľuďmi po roku 2016 zatiaľ nebola predložená. 

• Príklady projektov s nedostatočne vymedzenými cieľmi a ukazovateľmi 

V rámci projektu na Filipínach sa riešili problémy domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi 
v chudobných mestských komunitách. Celkovým stanoveným cieľom bolo „prispievanie 
k administratívnemu prostrediu, v ktorého centre stojí presadzovanie ľudských práv…“ a „zvyšovanie 
kapacít žien dožadovať sa svojich práv“. Tieto ciele nie sú dostatočne merateľné ani konkrétne. 

Projekt v Indii obsahoval ukazovateľ „zníženie priemerných nákladov pracovníka spojených 
s emigráciou“. Avšak v čase navrhovania projektu sa priemerné náklady na emigráciu dali všeobecne 
odhadnúť len na základe štúdie z roku 2008 alebo na základe neoverených dôkazov. 
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• Príklady nedostatočnej vlastníckej zodpovednosti/odhodlania 

Projekt v Indonézii mal za cieľ podporiť vykonávanie národného plánu boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi. Zasadnutia s vysokými vládnymi úradníkmi sa pre nedostatok politickej vôle neuskutočnili 
podľa plánu a namiesto nich sa zorganizovali zasadnutia s úradníkmi zastupujúcimi príslušnú 
komunitu. 

V rámci projektu v Bangladéši sa mala riešiť migrácia detí z vidieckych oblastí do miest. Vláda však 
do konca projektu neaktivovala softvér na registráciu detí. 

Osobitná správa č. 9/2017: „Podpora EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej a juhovýchodnej 
Ázii“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovej stránke Dvora audítorov (eca.europa.eu). 

 

EMBARGO – neuverejňovať do 00.01 hod. v utorok 20. júna 2017. 

Osobitná správa č. 9/2017: „Podpora EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej 
a juhovýchodnej Ázii“ bude k dispozícii na webovej stránke Dvora audítorov (eca.europa.eu) v 23 
jazykoch EÚ v utorok 20. júna 2017 o 00.01 hod. 

 


