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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. herinnert eraan dat in de preambule van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie wordt bevestigd dat de Unie "de mens en de menselijke waardigheid 

centraal stelt in haar optreden", waarbij onder meer foltering, onmenselijke en 

vernederende behandelingen, mensenhandel en slavernij worden verboden; 

2. benadrukt dat de commerciële uitbuiting van organen waarbij geen gelijke toegang wordt 

verleend tot transplantaties, onethisch is en strijdig met de meest elementaire menselijke 

waarden, en daarnaast wordt verboden krachtens artikel 3, lid 2, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

3. herinnert eraan dat internationaal opgezette groepen slachtoffers clandestien of met hun 

instemming, verkregen door middel van valse beloften, vervoeren naar een aantal rijkere 

regio's, en dat Europese landen, waar rijkere klanten zijn te vinden – met name voor de 

sekshandel – bovenaan deze lijst staan; 

4. benadrukt dat mensenhandel volgens een verslag van Global Financial Integrity een van 

de tien illegale activiteiten is waar wereldwijd het meeste geld mee wordt verdiend, op 

jaarbasis wordt door vele landen tezamen een winst geboekt die schommelt tussen 600 

miljoen en 1,2 miljard USD; wijst er verder op dat volgens de Verenigde Naties mensen 

van alle leeftijden het doelwit kunnen zijn, maar dat migranten, daklozen en analfabeten 

het meest kwetsbaar zijn; 

5. roept alle EU-instellingen en de lidstaten ertoe op zowel intern als extern een coherent 

beleid te voeren door de mensenrechten overeenkomstig de fundamentele waarden van de 

Unie centraal te stellen in de betrekkingen van de EU met alle derde landen en met name 

economische en handelsbetrekkingen te gebruiken als hefboom; 

6. nodigt de Europese Unie een dialoog over de mensenrechten aan te gaan en te bevorderen 

met haar internationale partners, al dan niet op staatsniveau, officiële partnerschappen te 

sluiten met nationale en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van 

mensenrechten en alles in het werk te stellen om de samenwerking en coördinatie met 

derde landen te versterken, om slachtoffers beter te kunnen opsporen, mensenhandel te 

voorkomen en de daders daarvan doeltreffend te kunnen straffen; 

7. roept de instellingen en lidstaten van de EU op ervoor te zorgen dat alle op het 

grondgebied van de Unie in de handel gebrachte producten voldoen aan de internationale 

normen betreffende de eerbiediging van de mensenrechten en de strijd tegen 

mensenhandel en dat in de hele productieketen; 

8. stelt met grote bezorgdheid vast dat volgens de Internationale Arbeidsorganisatie 

wereldwijd ongeveer 21 miljoen mensen het slachtoffer zijn van de meest voorkomende 

vormen van moderne slavernij, zoals gedwongen arbeid, dat winsten genereert van meer 

dan 30 miljard EUR, orgaanhandel en gedwongen seksuele uitbuiting, die 80 % van alle 
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slachtoffers van mensenhandel treft; merkt op dat ook mannen hier het slachtoffer van 

worden, maar dat de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen, vrouwen, zieken, personen 

met een handicap en kinderen het vaakst worden getroffen, met naar schatting 5,5 miljoen 

kinderen die worden verhandeld; stelt vast dat volgens voorzichtige ramingen van de 

Internationale Organisatie voor Migratie de winst van de handel in minderjarigen 

ongeveer 7,6 miljard EUR per jaar bedraagt; 

9. wijst op het feit dat mensen die, door plotselinge of progressieve veranderingen die 

verband houden met klimaat en hun leven of levensomstandigheden negatief beïnvloeden, 

worden gedwongen hun woonplaats te verlaten, een hoog risico lopen om slachtoffer te 

worden van mensenhandel; benadrukt dat dit soort menselijke mobiliteit als gevolg van 

klimaatverandering een sterke economische dimensie heeft - klimaatverandering kan 

onder andere leiden tot een verlies van inkomstenbronnen en tot een lager inkomen - en 

dat deze personen daarom het directe risico lopen om slachtoffer te worden van 

dwangarbeid of slavernij; 

10. onderstreept het belang en de dreiging van de klimaatvluchtelingencrisis en benadrukt dat 

klimaatvluchtelingen een groot risico lopen om verwikkeld te raken in mensenhandel; is 

van mening dat er proactieve maatregelen moeten worden genomen en dat er bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan zowel de mensenhandel die plaatsvindt in het kader 

van een crisis, bijvoorbeeld een natuurramp, als aan klimaatmigranten; vreest dat de 

huidige internationale mensenrechtennormen slechts beperkt kunnen worden toegepast in 

situaties waar mensen zich verplaatsen als gevolg van klimaatfactoren; vraagt de EU 

daarom aan te dringen op een internationale, juridisch bruikbare definitie van 

"klimaatvluchtelingen"; 

11. veroordeelt de illegale praktijken van mensenhandel, onder meer voor het wegnemen van 

organen en elke andere op uitbuiting gerichte handel die het recht op lichamelijke 

integriteit schendt en gebruikmaakt van geweld; is gekant tegen elke commercialisering 

van mensen en van hun lichaam en lichaamsdelen; benadrukt de aanzienlijke gevolgen die 

mensenhandel kan hebben voor de gezondheid van slachtoffers van alle vormen van 

uitbuiting, zowel fysiek als mentaal; wijst erop dat de mensen die behoren tot de armste 

gemeenschappen ter wereld, een bijzonder risico lopen om het slachtoffer te worden van 

illegale orgaanhandel; 

12. benadrukt het feit dat preventie en een sectoroverschrijdende, multidisciplinaire 

benadering belangrijk zijn voor het aanpakken van de illegale aanschaf van menselijke 

organen, inclusief mensenhandel voor het wegnemen van organen, die zich heeft 

ontwikkeld tot een wereldwijd probleem; roept op tot gerichtere 

bewustmakingsinitiatieven om beter duidelijk te maken welke schade de verkoop van 

organen aanricht, teneinde de slachtoffers beter te informeren over de fysieke en 

psychologische risico's, met name wat de armsten betreft en de personen die het 

kwetsbaarst zijn met betrekking tot ongelijkheid en armoede, omdat zij de verkoop van 

een orgaan kunnen beschouwen als een prijs die het betalen waard is voor een betere 

economische situatie; benadrukt het feit dat de bewustmakingscampagnes een verplicht 

onderdeel moeten vormen van zowel het Europese nabuurschapsbeleid als van de 

ontwikkelingssamenwerking van de EU;  

13. benadrukt dat de economische stagnatie, de leemten in de wetgeving en tekortkomingen in 
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de wetshandhaving in ontwikkelingslanden in combinatie met de toegenomen 

globalisering en de verbeterde communicatietechnologieën het perfecte scenario creëren 

voor criminele, illegale orgaanhandel; wijst erop dat een gebrek aan economische kansen 

mensen dwingt om opties te overwegen die ze anders gevaarlijk of verwerpelijk zouden 

vinden, en dat inadequate wetshandhaving handelaren in staat stelt te opereren zonder dat 

ze bang hoeven zijn om te worden vervolgd; 

14. verzoekt alle EU-lidstaten het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 

orgaanhandel zo spoedig mogelijk te ratificeren en te implementeren; benadrukt het feit 

dat de lidstaten snel meer inspanningen moeten leveren om de Europese richtlijnen en 

verdragen ter bestrijding van de handel in organen, weefsels en cellen op te nemen in hun 

nationale wetgeving, teneinde ervoor te zorgen dat degenen die voor deze handel 

verantwoordelijk zijn, op passende wijze worden vervolgd en mogelijke ontvangers te 

doen afzien van organen die van orgaanhandel afkomstig zijn; 

15. veroordeelt de illegale handel in kinderen voor adoptie door Europese ouders die hoge 

vergoedingen betalen om de gewenste baby te bemachtigen, met inbegrip van de praktijk 

om baby's van draagmoeders in derde landen te kopen; 

16. veroordeelt de praktijk van mensenhandel voor draagmoederschap onder dwang als een 

schending van de rechten van de vrouw en van het kind; merkt op dat de vraag wordt 

gestimuleerd door ontwikkelde landen ten koste van kwetsbare en arme mensen, meestal 

in ontwikkelingslanden, en vraagt lidstaten de gevolgen van hun eigen beperkende beleid 

op het gebied van reproductieve gezondheid onder ogen te zien; 

17. benadrukt dat alle slachtoffers van mensenhandel toegang moeten krijgen tot de geschikte 

gezondheidszorg; merkt op dat de meeste van de in de EU geïdentificeerde slachtoffers 

vrouwen en meisjes zijn die worden uitgebuit voor seksuele doeleinden; wijst erop dat 

voort een benadering moet worden gevolgd waarbij de slachtoffers centraal worden 

gesteld en merkt op dat deze vorm van uitbuiting bijzonder ernstige gevolgen heeft, zodat 

extra zorg nodig is; stelt vast dat de voedingsbodem voor de handel in minderjarigen 

bestaat uit armoede, discriminatie op het gebied van gender en etnische afkomst, 

onwetendheid, foute informatie, politieke en economische crises, gewapende conflicten en 

natuurrampen; 

18. benadrukt dat de handel in minderjarigen tot doel heeft kinderen op verschillende 

gebieden uit te buiten: in de prostitutie, voor huishoudelijk werk of werk op plantages, als 

soldaten of helpers bij gewapende groepen, voor strafbare feiten of bedelarij; 

19. benadrukt de noodzaak om actie te ondernemen om de verdwijning van minderjarige 

migranten zonder begeleiding een halt toe te roepen; volgens de ramingen van Europol 

zijn er 10 000 minderjarigen verdwenen nadat ze in Europa zijn aangekomen; dringt er bij 

de Commissie en de lidstaten op aan alles te doen wat in hun macht ligt om mensenhandel 

uit te roeien en alle nodige maatregelen te nemen om alle onbegeleide migrerende 

kinderen die na hun registratie bij aankomst op Europees grondgebied vermist zijn 

geraakt, op te sporen en hun bescherming te garanderen, alsmede de 

alarmeringsmechanismen voor vermiste kinderen te verbeteren, en herinnert er tegelijk 

aan dat het meest blootgesteld aan de risico's van uitbuiting, misbruik en geweld diegene 

zijn die geen geboorteattest hebben; 
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20. benadrukt dat de lidstaten intensiever moeten samenwerken onder leiding van Interpol en 

Europol om het probleem van illegale handel in organen doeltreffender aan te pakken, 

inclusief het stilleggen van activiteiten op het internet en inspecties op plaatsen waar zich 

slachtoffers van mensenhandel kunnen bevinden; dringt aan op permanente samenwerking 

en uitwisseling tussen internationale organisaties; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 

dat diegenen die voor orgaanhandel verantwoordelijk zijn, naar behoren worden vervolgd; 

21. benadrukt dat het illegaal is om menselijke organen, weefsels en cellen te kopen; merkt op 

dat mensen die verhandeld worden voor het wegnemen van organen met specifieke 

problemen geconfronteerd worden, en dat de slachtoffers zich vaak niet bewust zijn van 

de langdurige en slopende medische gevolgen van het wegnemen van organen en het 

gebrek aan postoperatieve behandeling, en evenmin van de psychologische gevolgen van 

de operatie; roept op tot initiatieven voor meer gerichte voorlichtingscampagnes om meer 

bewustzijn te creëren omtrent de schade die wordt aangericht door de verkoop van 

organen, met name bij de armste en meest kwetsbare personen, die mogelijk bereid zijn 

om een orgaan te verkopen als ze op die manier hun economische situatie kunnen 

verbeteren; 

22. veroordeelt de handel in menselijke organen, weefsels en cellen, met inbegrip van de 

onwettige handel in geslachtscellen (eicellen, sperma), foetale weefsels en cellen en 

stamcellen van volwassenen en embryo's; 

23. benadrukt dat slachtoffers alle bijstand moeten krijgen, niet alleen voor de onmiddellijke 

en chronische gevolgen voor hun gezondheid, maar ook voor de weerslag op hun 

psychisch welzijn op de lange termijn; vestigt de aandacht dus opnieuw op de wezenlijke 

rol die autoriteiten en organisaties spelen bij het informeren van de slachtoffers over hun 

rechten op het gebied van toegang tot justitie, bijstand en gezondheidszorg; 

24. wijst erop dat slachtoffers van gedwongen prostitutie in de meeste lidstaten moeilijk 

toegang kunnen krijgen tot psychologische begeleiding en dat ze daarom bijna uitsluitend 

op de hulp van liefdadigheidsorganisaties zijn aangewezen; pleit om die reden voor de 

betere ondersteuning van deze organisaties en roept de lidstaten op de hindernissen voor 

de toegang tot psychologische begeleiding uit de weg te ruimen; 

25. wijst op de cruciale rol van dokters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en ander 

medisch personeel, die als enigen van beroepswege contact hebben met de slachtoffers 

terwijl deze zich in gevangenschap bevinden en die een sleutelrol spelen bij de 

voorkoming van mensenhandel; is bezorgd dat deze kansen om te interveniëren 

momenteel niet worden benut; merkt op dat de medische gemeenschap moet worden 

opgeleid om de alarmsignalen van mensenhandel te detecteren en op het gebied van 

rapportageprocedures om slachtoffers beter te helpen en dat strenge straffen moeten 

worden bepaald voor elke betrokkenheid bij illegale orgaanhandel; 

26. moedigt de invoering, in verschillende landen en binnen verschillende regelingen, aan van 

programma's van veronderstelde toestemming, waarbij burgers bij het uitvoeren van 

bepaalde administratieve procedures de optie wordt geboden zich ook direct in te 

schrijven in een donorregister, zodat patiënten minder afhankelijk zijn van de zwarte 

markt en er tegelijkertijd meer organen beschikbaar komen en zodat de financiële kosten 

van een transplantatie afnemen en er minder behoefte bestaat aan medisch toerisme; 
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27. verzoekt de lidstaten bijkomende inspanningen aan te moedigen om de medische 

gemeenschap te betrekken bij het verbeteren van de inspanningen ter bestrijding van deze 

vorm van mensenhandel, door het bewustzijn van de kwesties in verband met deze handel 

te verbeteren en verplichte opleiding aan te bieden; 

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen om "transplantatietoerisme" 

te voorkomen, door maatregelen aan te nemen die de beschikbaarheid van wettig 

verkregen organen vergroten, om illegale orgaanaanschaf beter te voorkomen, en een 

transparant systeem op te zetten voor de traceerbaarheid van getransplanteerde organen, 

met anonimiteitsgarantie voor de donors; verzoekt de Commissie richtsnoeren op te 

stellen om de deelname aan te moedigen van de EU-lidstaten aan 

samenwerkingsverbanden als Eurotransplant en Scandiatransplant; 

29. benadrukt dat er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie slechts beperkte 

wetenschappelijke gegevens voorhanden zijn over mensenhandel en gezondheid, vooral 

wat mentale en psychologische gezondheid betreft; benadrukt eveneens dat de behoeften 

van slachtoffers en overlevenden vaak worden onderschat; roept de Commissie en de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten derhalve op om dit op te volgen en informatie te 

verstrekken over de gevolgen van mensenhandel en de behoeften van de slachtoffers op 

het gebied van fysieke en psychologische gezondheid; 

30. spoort de Commissie en de lidstaten aan het Handvest van de Verenigde Naties en de 

beginselen van de asielwetgeving te eerbiedigen. 
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