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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. juicht het toe dat de geïntegreerde aanpak en het actieplan op de mensenrechten zijn 
gebaseerd en erkent dat dit bijzondere aandacht vereist voor gedwongen arbeid en 
dienstverlening en slavernijachtige effecten van mensenhandel, een ernstige misdaad, die met 
alle wettige middelen moet worden bestreden; deze aanpak maakt het noodzakelijk ervoor te 
zorgen dat illegaal binnengesmokkelde personen als slachtoffers worden behandeld en de 
nodige informatie, begeleiding en sociale steun krijgen, alsmede de mogelijkheid van 
juridische bijstand, en dat zij ondersteund worden bij hun integratie in onderwijs en 
beroepsleven; beklemtoont ook het belang dat de aanpak van bovengenoemde problemen 
zich vooral concentreert op jongeren en kinderen;

2. is van mening dat naast een mensenrechten-benadering ook een non-discriminatie-
benadering van de mensenhandel vereist is, en acht derhalve de verwijzingen naar gelijkheid 
en non-discriminatie in deel vijf van de mededeling van de Commissie van essentieel belang;

3. stelt vast dat het ontbreken van duurzame economische en sociale vooruitzichten, de hoge 
werkloosheidsniveaus en het spookbeeld van voortdurend toenemende armoede in bepaalde 
landen van oorsprong, alsmede de in Europa bestaande graad van economische en sociale 
ontwikkeling, bijdragen tot een klimaat waarin het voor criminele organisaties gemakkelijk is 
zich te verrijken met mensenhandel;

4. stelt vast dat deze situatie ook wordt bevorderd door de "de grijze zones" in de arbeidsmarkt 
van de lidstaten, waardoor een klimaat ontstaat waarin dagelijkse onregelmatigheden gewoon 
worden gevonden, hetgeen een vruchtbare voedingsbodem is voor allerlei vormen van 
uitbuiting; is derhalve van mening dat een doeltreffende en systematische toepassing van de 
geldende arbeidswetgeving in iedere lidstaat een afschrikwekkend effect kan hebben op 
criminele organisaties die zich bezighouden met mensenhandel;

5. is van mening dat de vraag in de EU naar goedkope en onderdanige arbeidskrachten zonder 
papieren bijdraagt tot de illegale mensenhandel; gelooft dat de aanwezigheid van dergelijke 
arbeidskrachten weliswaar de kosten drukt, maar dat dit ten koste gaat van de menselijke 
waardigheid en van de arbeidsnormen en de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, van een 
faire beloning en van de inkomsten van de gemeenten en/of de staat, omdat er geen 
belastingen en sociale bijdragen worden betaald;

6. is van mening dat de lidstaten die zulks nog niet gedaan hebben, de desbetreffende 
internationale verdragen dienen te ondertekenen en uit te voeren, zoals het Protocol van de 
Verenigde Naties tegen mensenhandel, het Verdrag van de Raad van Europa over 
maatregelen tegen mensenhandel, het Verdrag van de VN tegen de grensoverschrijdende 
georganiseerde misdaad, het Verdrag van de VN over de rechten van het kind, het Verdrag 
van de VN over de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun 
families en de Verdragen en fundamentele arbeidsnormen van de IAO, in het bijzonder nr. 29 
betreffende gedwongen arbeid en nr. 182 betreffende een verbod en onmiddellijke 
maatregelen tot uitroeiing van de ergste vormen van kinderarbeid, en die betreffende vrijheid 
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van vereniging, arbeidsinspectie en arbeidsbemiddelingsbureaus;

7. roept de lidstaten ertoe op Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende 
de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven 
aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben 
gekregen bij illegale immigratie, zo spoedig mogelijk in nationale wetgeving om te zetten1;

8. is van mening dat goede praktijken in de ondernemingen, waartoe ook behoort dat deze van 
hun toeleveranciers eisen dat zij hun contractuele en wettelijke verplichtingen nakomen 
(conformering aan de aanbodzijde), een belangrijke rol kunnen spelen bij het verminderen 
van de vraag en dat de rol van de ondernemingen, alsmede van andere maatschappelijke 
actoren, van fundamenteel belang is om te bereiken dat alle van kracht zijnde arbeidswetten 
en sociale wetten daadwerkelijk worden toegepast, en in het bijzonder dat de werknemers de 
verdiensten ontvangen waarop zij wettelijk recht hebben; verwelkomt de Verklaring van 
Athene, die beoogt te waarborgen dat ondernemingen geen gedwongen arbeid tolereren;

9. is van oordeel dat bijzonder strenge straffen moeten worden opgelegd aan ondernemingen die 
gebruik maken van goedkope arbeidskrachten, aangeleverd via mensensmokkel, vooral als er
sprake is van bedrog;

10. doet een beroep op de EU gebruik te maken van de bestaande en nog te creëren middelen 
voor de aanpak van de vele kwesties die verband houden met mensenhandel; is in dit verband 
van mening dat het toekomstige Instituut van de EU voor genderkwesties de zaak van de 
mensenhandel met voorrang moet behandelen, gezien het grote aantal vrouwen die het 
slachtoffer worden van mensenhandel, wat er vaak toe leidt dat zij seksueel worden uitgebuit;

11. is van mening dat een belangrijke rol bij het opsporen en ondersteunen van slachtoffers van 
mensenhandel is weggelegd voor werkgevers, vakbonden, plaatselijke autoriteiten, 
individuele burgers en NGO's, en dat de beste praktijken via een netwerk, met 
gebruikmaking van alle mogelijke middelen, zouden moeten worden verspreid; is voorts van 
mening dat in voor uitbuiting gevoelige sectoren toezicht zou moeten worden uitgeoefend 
door de agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de tewerkstelling, in samenwerking 
met andere agentschappen en maatschappelijke actoren;

12. erkent de noodzaak van preventieve maatregelen in de landen van herkomst van de 
slachtoffers van mensenhandel, die ook politiële en gerechtelijke samenwerking inhouden; is 
van mening dat krachtige ondersteuning van de NGO's die hulp verlenen aan de slachtoffers 
in dit verband belangrijk is; is van mening dat de ambassades van de lidstaten en de 
betreffende derde landen betrokken zouden moeten worden bij de bestrijding van 
mensenhandel en doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om een op potentiële 
slachtoffers van mensenhandel gerichte preventiecampagne te lanceren, die hen informeert 
over de risico's en potentiële gevaren en hun informatie verschaft over hun rechten en 
plichten en over de instanties in de landen van bestemming waar zij hulp kunnen krijgen;

13. is van mening dat de steun voor de slachtoffers van mensenhandel moet worden toegesneden 
op hun specifieke behoeften, aangezien de slachtoffers van mensenhandel geen homogene 
groep vormen; wijst er in dit verband op dat de gelijke behandeling van man en vrouw, de 

  
1 PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19.
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rechten van kinderen, van inheemse bevolkingsgroepen en van minderheden bijzonder 
belangrijk zijn, aangezien vele slachtoffers of potentiële slachtoffers van mensenhandel 
vrouwen en kinderen zijn en personen die tot etnische groepen of minderheden behoren 
welke in hun land van herkomst gevaar lopen gediscrimineerd te worden;

14. is van oordeel dat de inspectie- en handhavingsinstrumenten voor het arbeidsrecht in alle 
lidstaten versterkt moeten worden; is voorts van mening dat de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat zij beschikken over het noodzakelijke wettelijk kader en over de nodige 
mechanismen, opleidingsmogelijkheden en adequate technische middelen om hun wettelijke 
verplichtingen na te komen, door de ambtenaren van de controleorganen 
verantwoordelijkheid te verlenen en hen te leren, door voorlichtings- en 
sensibiliseringsacties, slachtoffers van mensenhandel die door werkgevers worden uitgebuit 
te herkennen; is van mening dat een netwerk van inspectiediensten op het gebied van de 
tewerkstelling nuttig zou kunnen zijn voor de uitwisseling van de beste praktijken; 

15. erkent dat de uitbuiting van dergelijke werknemers niet altijd onmiddellijk in het oog springt, 
maar bijvoorbeeld de vorm kan aannemen van een korting op het uitbetaalde loon op grond 
van inhoudingen die nergens op berusten, of van bedragen die zogenaamd worden 
ingehouden voor de belasting, maar in feite terechtkomen in de zakken van de agent of de 
werkgever; wijst erop dat de desbetreffende autoriteiten alert moeten zijn op deze 
mogelijkheden en dat gezorgd moet worden voor passende hulp, bijvoorbeeld in de vorm van 
helplines;

16. is van mening dat er op EU-niveau moet worden nagedacht over  een gecoördineerde aanpak 
van mensenhandel; constateert dat het ontwikkelingsbeleid van de EU zich concentreert op 
de primaire doelstelling van terugdringing van de armoede en het bereiken van de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, die gericht zijn op de fundamentele factoren 
welke mensen kwetsbaar maken voor mensenhandel, zoals armoede, geen toegang tot 
primair en voortgezet onderwijs, ongelijke behandeling van man en vrouw, ontzegging van 
het recht op het staatsburgerschap, discriminatie, geen toegang tot diensten en geen gelijke 
kansen;

17. erkent de noodzaak dat de internationale organen op gecoördineerde wijze actie ondernemen 
voor het verzamelen en analyseren van gegevens over mensenhandel, en ook over 
tewerkstelling, in iedere lidstaat, met het doel effectievere sectoriële ingrepen mogelijk te 
maken; verzoekt de Commissie deze gegevens te centraliseren en het Parlement en het 
Economisch en Sociaal Comité geregeld op de hoogte te houden.
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