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SUGGESTIES 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de leidende beginselen van de Verenigde Naties betreffende het bedrijfsleven en de 

mensenrechten, de herziene richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de 

OESO, de tripartiete beginselverklaring betreffende multinationale ondernemingen en 

sociaal beleid van de IAO, het raamwerk van de internationale geïntegreerde 

verslagleggingsraad, de tien beginselen van het "Global Compact" van de Verenigde 

Naties, en de ISO 26000-norm inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

– gezien de Franse ontwerpwet over een zorgvuldige bevordering van de VN-richtsnoeren 

betreffende het bedrijfsleven en de mensenrechten en de verklaring van voorzitter Juncker 

tijdens de G7-top 2015, 

– gezien het project voor het realiseren van langetermijnwaarde van ondernemingen en 

investeerders, dat wordt uitgevoerd in het kader van de VN-beginselen voor verantwoord 

investeren en het "Global Compact" van de VN, 

A. overwegende dat artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) bepaalt dat het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU wordt gevoerd 

in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie; 

B. overwegende dat artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 

bekrachtigt dat het extern optreden van de EU geleid wordt door de beginselen van 

democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten en 

de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen 

van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de 

Verenigde Naties en het internationaal recht; 

C. overwegende dat de koppeling tussen handel en mensenrechten enerzijds en sociale en 

milieunormen anderzijds een integrerend bestanddeel van de economische en 

handelsbetrekkingen van de EU is geworden; overwegende dat het nodig is het EU-beleid 

op het gebied van mensenrechten en democratie ten aanzien van derde landen te blijven 

integreren in andere beleidsterreinen van de EU met een externe dimensie, waaronder het 

handelsbeleid; overwegende dat de EU het handelsbeleid moet gebruiken om te streven 

naar de vaststelling van hoge wereldwijde normen op het gebied van sociale en 

mensenrechten, consumentenbescherming en milieuvraagstukken; 

D. overwegende dat het handelsbeleid en ambitieuze handelsovereenkomsten het op 

wereldwijde regels gebaseerde handelsstelsel bevorderen en versterken; overwegende dat 

mensenrechtenkwesties eveneens in aanmerking moeten worden genomen, voordat 

handelsonderhandelingen op correcte en transparante wijze worden afgerond; 

overwegende dat de VN-beginselen betreffende het bedrijfsleven en de mensenrechten in 

combinatie met alle andere relevante instrumenten, waaronder de bevordering van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht zijn op de bevordering van de 

mensenrechten in de context van het handelsbeleid; 
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E. overwegende dat de VN-Mensenrechtenraad op 26 juni 2014 een resolutie heeft 

aangenomen tot instelling van een intergouvernementele werkgroep met als taak het 

opstarten van een proces dat moet leiden tot de invoering van een internationaal juridisch 

bindend instrument voor de regulering van de activiteiten van transnationale 

ondernemingen en andere ondernemingen overeenkomstig het internationaal recht; 

F. overwegende dat handel en mensenrechten elkaar kunnen versterken en dat het 

bedrijfsleven niet alleen verplicht is de mensenrechten te eerbiedigen, maar ook een 

belangrijke rol zou kunnen spelen bij het bieden van positieve stimulansen wat betreft de 

bevordering van mensenrechten en democratie, milieunormen en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen; overwegende dat de EU een vooraanstaande rol heeft gespeeld 

bij het onderhandelen over en uitvoeren van een aantal initiatieven voor mondiale 

verantwoordelijkheid, die hand in hand gaan met de bevordering en eerbiediging van 

internationale normen, waaronder sociale gerechtigheid, milieuduurzaamheid en 

eerbiediging van de mensenrechten; overwegende dat het een erkend feit is dat Europese 

ondernemingen die op mondiaal niveau actief zijn en het goede voorbeeld geven met een 

niet-discriminerende bedrijfscultuur, op de lange termijn een positief effect weten uit te 

oefenen op de mensenrechten; overwegende dat versterking van de handelsbetrekkingen 

op basis van de bescherming en handhaving van de mensenrechten bijdraagt aan onderling 

begrip en gemeenschappelijke waarden, zoals de rechtsstaat, goed bestuur en eerbiediging 

van de mensenrechten; 

1. herinnert eraan dat de EU zich ertoe verbindt mensenrechten en democratie in haar 

betrekkingen met derde landen op coherente wijze te bevorderen en te eerbiedigen in het 

kader van al haar beleidsmaatregelen, met inbegrip van het handelsbeleid, evenals in alle 

relevante instrumenten voor externe financiering; 

2. beveelt dan ook aan de handelsstrategie van de EU in te zetten als instrument ter 

bevordering van de democratische waarden in derde landen; spreekt derhalve zijn 

voldoening uit over het feit dat handelsakkoorden en programma's inzake 

handelspreferenties ook worden ingezet als hefboom om de mensenrechten te bevorderen, 

gedwongen en kinderarbeid uit te roeien en voedselzekerheid en het recht op gezondheid, 

duurzame ontwikkeling en strenge veiligheids- en milieunormen alsmede economische 

kansen voor eenieder te waarborgen; 

3. is ingenomen met de nieuwe "Handel voor iedereen"-strategie en met de verwijzing naar 

maatschappelijk verantwoord ondernemen die nu in alle handels- en andere bilaterale 

overeenkomsten van de EU wordt opgenomen; verzoekt de EU passende follow-

upmaatregelen zoals een klachtenmechanisme voor te stellen, eventuele tekortkomingen 

in handels- en investeringsovereenkomsten te verhelpen en haar wetgeving inzake de 

uitvoercontrole op producten voor tweeërlei gebruik te actualiseren; 

4. neemt kennis van het streven van de Commissie om haar toezegging na te komen dat zij 

mensenrechtenkwesties en economische, sociale en milieuvraagstukken in haar 

effectbeoordelingen van wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen en 

handelsbesprekingen, uitvoeringsmaatregelen en handelsovereenkomsten zal opnemen; 

herhaalt dat effectbeoordelingen moeten leiden tot een betere bescherming van de 

mensenrechten en de daaraan gerelateerde mechanismen die zijn neergelegd in 

overeenkomsten en beleid op handelsgebied; dringt er daarnaast bij de Commissie op aan 
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stelselmatig zulke mensenrechteneffectbeoordelingen en effectbeoordelingen achteraf uit 

te voeren en de kwaliteit en reikwijdte daarvan te verbeteren; betreurt ten zeerste dat de 

Commissie geen mensenrechteneffectbeoordeling heeft uitgevoerd voor de 

vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam, en spreekt andermaal zijn steun uit voor een 

uitvoerige beoordeling van Vietnam, met inbegrip van de mensenrechtensituatie, als 

onderdeel van de evaluatie achteraf van die overeenkomst en als follow-up van de 

duurzaamheidseffectbeoordeling die in 2009 werd gelanceerd; verwelkomt alle 

coördinatie-inspanningen op internationaal niveau, met name met het kantoor van de 

Hoge VN-commissaris voor de mensenrechten, met het doel de overeengekomen 

internationale beginselen en ondertekende verdragen op mensenrechtengebied te 

handhaven; 

5. spreekt andermaal zijn steun uit voor de systematische opname van 

conditionaliteitsclausules inzake mensenrechten in internationale overeenkomsten, met 

inbegrip van handelsovereenkomsten, tussen de EU en derde landen; benadrukt de 

noodzaak van politieke wil om door derde landen aangegane verbintenissen te handhaven; 

verzoekt de Commissie regelmatig verslag uit te brengen over de stand van de 

tenuitvoerlegging van de VN-beginselen betreffende het bedrijfsleven en de 

mensenrechten door alle lidstaten van de VN; vindt dat deze beginselen en andere 

internationale normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen consequent door 

EU-vertegenwoordigers moeten worden aangekaart in mensenrechtendialogen met derde 

landen; verzoekt de EU het maatschappelijk middenveld in derde landen te steunen bij 

hun bijdrage aan effectbeoordelingen; 

6. verzoekt daarnaast de Commissie stelselmatig toezicht te houden op de uitvoering van de 

mensenrechtenclausules en regelmatig verslag uit brengen aan het Parlement over de 

eerbiediging van de mensenrechten in partnerlanden; verzoekt de Commissie bovendien 

de nodige waarborgen in te stellen om eventuele negatieve mensenrechteneffecten van 

handelsovereenkomsten aan te pakken en rekening te houden met de bijdrage van 

binnenlandse adviesgroepen en gemengde raadgevende comités, en tevens passende 

controle- en handhavingsmechanismen op te zetten om ervoor te zorgen dat 

ondernemingen en investeerders de mensenrechten eerbiedigen; 

7. is ingenomen met het feit dat de Commissie zich inspant om de tenuitvoerlegging van de 

VN-beginselen betreffende het bedrijfsleven en de mensenrechten, het "Global Compact" 

van de VN, de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de 

tripartiete beginselverklaring van de IAO betreffende multinationale ondernemingen en 

sociaal beleid,  en de ISO-norm 26000 inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid  te 

ondersteunen, en dat zij tegelijkertijd alle handelspartners aanmoedigt, ondersteunt en 

controleert bij de naleving van deze internationale beginselen; is van mening dat het 

aspect van toegang tot rechtsmiddelen in de nationale actieplannen en de EU-strategie 

overeenkomstig de leidende beginselen meer aandacht moet krijgen; wijst er andermaal op 

hoe belangrijk het is dat genoemde beginselen en het "Global Compact" op doeltreffende 

wijze worden uitgevoerd; is ingenomen met het werk dat de intergouvernementele 

werkgroep (IGWG) tot nu toe heeft verricht en roept alle lidstaten van de VN, met 

inbegrip van de EU-lidstaten, op om constructief aan de onderhandelingen deel te nemen; 

is ingenomen met de studie naar het aanpakken via rechtsmiddelen van ernstige 

schendingen van de mensenrechten door ondernemingen, die is uitgevoerd door het 

kantoor van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten; 
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8. is ingenomen met de inwerkingtreding op 1 januari 2014 van het nieuwe stelsel van 

algemene preferenties (SAP) (Verordening (EU) nr. 978/2012); herinnert eraan dat de 

partnerlanden verplicht zijn de 27 fundamentele internationale verdragen inzake 

mensenrechten en arbeidsnormen toe te passen die worden genoemd in de SAP-

verordening; benadrukt dat de Commissie toezicht moet houden op en verslag dient uit te 

brengen van de tenuitvoerlegging van deze verdragen door de SAP+-begunstigden; dringt 

aan op voortzetting van de dialoog met de SAP+-landen, aangezien de EU op deze manier 

de meeste invloed kan uitoefenen in de strijd tegen mensenrechtenschendingen, en de 

SAP+-voordelen kan opschorten in geval van zeer ernstige mensenrechtenschendingen; 

9. is ingenomen met de opname van de verslaglegging door grote ondernemingen over de 

mensenrechten in de EU-richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële 

informatie en dringt aan op onverwijlde toepassing hiervan; spreekt zijn steun uit voor de 

OESO-richtsnoeren als middel om in de context van de handel meer aandacht te besteden 

aan mensenrechtenbepalingen; wijst in dit verband op het belang van 

transparantiemechanismen en van justitiële samenwerking tussen landen; vestigt de 

aandacht op het verslagleggingskader van de VN-beginselen, de ijkpunten voor het 

bedrijfsleven en de mensenrechten en de doelstelling van "geïntegreerde verslaglegging", 

en verzoekt alle belanghebbenden de geest van de richtlijn te eerbiedigen; 

10. onderstreept dat de EU-strategie "Handel voor iedereen" de Europese Unie ertoe verbindt 

initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken, en beklemtoont 

dat dit nieuwe vormen van actie op EU-niveau inhoudt, waaronder het bereiken van een 

overeenkomst over een nieuw actieplan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

tot 2020; 

11. verzoekt de Commissie de zich aftekenende resultaten van het project voor het realiseren 

van langetermijnwaarde van ondernemingen en investeerders, dat nu wordt uitgevoerd in 

het kader van de VN-beginselen van verantwoord investeren en het "Global Compact", toe 

te passen op het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), op haar dialoog 

met investeerders, en op het ondersteunen van het concept van een "Unie van duurzame 

kapitaalmarkten". 
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