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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: 

A. overwegende dat het aandeel van de mondiale waardeketens in de wereldproductie en 

handelspatronen blijft groeien, hetgeen kansen biedt en voor uitdagingen stelt; 

overwegende dat de mondialisering een hefboom dient te zijn voor de economische 

ontwikkeling en integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie teneinde de 

welvaart te verhogen en de mensenrechten van iedereen te versterken in overeenstemming 

met de uitgedragen beginselen en doelstellingen van de EU, die het richtsnoer vormen 

voor het externe beleid en de samenhang van het ontwikkelingsbeleid van de EU; 

overwegende dat de EU een actievere rol dient te vervullen bij het tot stand brengen van 

een behoorlijk, eerlijk, transparant en duurzaam beheer van de mondiale waardeketens en 

eventuele negatieve effecten voor de mensenrechten, waaronder de ondermijning van 

arbeidsrechten, moet verzachten; 

B. overwegende dat de EU en haar lidstaten, die samen de grootste markt ter wereld vormen 

en de grootste verstrekker van hulp voor handel zijn, hun positie kunnen en moeten 

aanwenden om de mondiale waardeketens een duurzamer en inclusiever karakter te geven 

en om waarden op het gebied van duurzame ontwikkeling, mensenrechten en eerlijke en 

ethische handel te bevorderen, met name voor de armste bevolkingsgroepen; overwegende 

dat handelsovereenkomsten het recht om in het openbaar belang regels op te stellen, 

moeten erkennen; 

C. overwegende dat meerdere internationale verdragen, richtlijnen en regels erop gericht zijn 

schendingen van de mensenrechten te voorkomen; overwegende dat op producerende 

landen de verplichting rust om deze ten uitvoer te leggen en een passend wettelijk en 

economisch klimaat te creëren waarin ondernemingen kunnen werken en hun plaats in de 

mondiale toeleveringsketens kunnen vinden; 

D. overwegende dat de handelsstimulansen in het kader van SAP en SAP+ 

ontwikkelingslanden een betere markttoegang bieden in ruil voor de eerbiediging van 

arbeids-, milieu- en sociale rechten; 

E. overwegende dat het gebrek aan ethisch handelen in het zakenleven ook een gevolg is van 

een gebrek aan goed bestuur, de onmacht of het ontbreken van een onpartijdige overheid 

die ten dienste staat van het algemeen belang van de burgers; overwegende dat corruptie, 

het gebrek aan transparantie van mondiale waardeketens en vrijstellingen van 

arbeidswetgeving en belastingen in exportproductiezones (EPZ's) een negatieve invloed 

kunnen hebben op de mensenrechten, met name door fatsoenlijk werk en vakbonden te 

ondermijnen; 

1. wijst erop dat handel en mensenrechten elkaar versterken en dat het bedrijfsleven een 

belangrijke rol heeft te vervullen waar het gaat om het bieden van positieve prikkels om 

mensenrechten, democratie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen; is 

ingenomen met het feit dat vrouwen worden erkend als een essentieel onderdeel van 

mondiale waardeketens en tot de groepen behoren die daarvan het meest profiteren en 

daarmee bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij; 
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2. beklemtoont dat mondiale waardeketens een unieke kans bieden om duurzame 

vooruitgang te boeken, met name in de ontwikkelingslanden; 

3. wijst er nogmaals op dat in een wereld waarin men steeds meer met elkaar verbonden 

raakt een sterke EU en een ambitieus handelsbeleid van het allergrootste belang zijn om 

mondialisering vorm te kunnen geven en het wereldwijde op regels gebaseerd bestel te 

kunnen versterken; benadrukt dat de veranderingen binnen de wereldeconomie het des te 

noodzakelijker maken dat Europese bedrijven tegen eerlijke en gelijke voorwaarden 

toegang hebben tot de markten van derde landen; 

4. onderstreept dat de mondialisering van de waardeketens ontwikkelingslanden kan helpen 

zich te integreren in de wereldeconomie, armoede terug te dringen en werkgelegenheid te 

scheppen; merkt evenwel met bezorgdheid op dat het gebrek aan regelgeving, het gebruik 

van atypische vormen van werk, informele arbeid en irreguliere vormen van 

onderaanneming in de mondiale toeleveringsketens de positie van collectieve 

onderhandelingen en overeenkomsten hebben ondergraven; veroordeelt het gebruik van 

kinderarbeid en dwangarbeid in bepaalde mondiale toeleveringsketens; 

5. herinnert er tevens aan dat vrouwen weliswaar steeds vaker werk vinden, maar nog steeds 

oververtegenwoordigd zijn in laaggeschoolde en slecht betaalde banen, onvoldoende 

toegang hebben tot sociale beschermingsmaatregelen, waaronder 

moederschapsbescherming, en al te vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en seksuele 

intimidatie; 

6. merkt op dat de rol van ondernemingen bij de uitoefening en eerbiediging van de 

mensenrechten, met inbegrip van de rechten van kinderen, en de ecologische 

duurzaamheid door de toenemende mondialisering en complexiteit van de waardeketens 

nog belangrijker wordt; wijst er tevens op dat het gedrag van ondernemingen een sterke 

invloed kan hebben op ontwikkeling en menselijk welzijn, zowel in positieve als in 

negatieve zin; merkt echter met bezorgdheid op dat de bestaande normen, beginselen en 

mechanismen voor verhaal inzake bedrijfsleven en mensenrechten nog steeds versnipperd 

zijn in de internationale wetgeving en dat er tot dusverre weinig vooruitgang is geboekt bij 

de tenuitvoerlegging van de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten, die in de VN met eenparigheid van stemmen werden vastgesteld, met de 

volledige steun van de EU-lidstaten, en evenmin ten aanzien van de totstandbrenging van 

bindende voorschriften voor de aansprakelijkheid van rechtspersonen; 

7. herinnert eraan dat betrouwbare toegang tot grondstoffen belangrijk is voor het mondiale 

concurrentievermogen en benadrukt tegelijkertijd dat het een van de grootste uitdagingen 

voor de ontwikkelingslanden is om via economische diversificatie op te klimmen in de 

mondiale waardeketen, hetgeen eerlijke en op ontwikkeling gerichte mondiale 

handelsregels vereist; 

8. is ernstig bezorgd over de schendingen van mensenrechten en de gevaren voor de 

milieuduurzaamheid als gevolg van managementbeslissingen van bepaalde 

ondernemingen; 

9. roept de Commissie op de ratificatie en effectieve tenuitvoerlegging van diverse 

internationale richtsnoeren, verdragen en regels inzake bedrijfsleven en mensenrechten, 

zoals de belangrijkste IAO-verdragen, de leidende beginselen van de VN inzake 
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bedrijfsleven en mensenrechten, het Global Compact van de Verenigde Naties voor 

ondernemingen, het initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën en het 

Kimberleyproces verder te bevorderen, met speciale aandacht voor het uitbannen van 

kinderarbeid, gedwongen arbeid, mensenhandel, corruptie en onethische 

arbeidsvoorwaarden, en het bevorderen van gendergelijkheid, niet-discriminatie en de 

vrijheid van vereniging; 

10. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de Europese en internationale ondernemingen 

voldoen aan de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de 

sectorspecifieke OESO-richtsnoeren, zoals de richtsnoeren inzake de 

zorgvuldigheidseisen voor verantwoorde bevoorradingsketens van bodemschatten uit door 

conflicten getroffen gebieden; raadt aan de rol van de nationale contactpunten van de 

OESO en hun samenwerking met onafhankelijke nationale en regionale 

mensenrechteninstellingen verder te versterken, met het oog op de verbetering van het 

beheer van de mondiale waardeketens; 

11. dringt er bij de Commissie op aan een verplicht stelsel van zorgvuldigheidseisen voor de 

hele EU te ontwikkelen en een bindend afdwingbaar wettelijk kader gebaseerd op de 

leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten met betrekking tot 

de wijze waarop ondernemingen mensenrechten en hun verplichtingen op het gebied van 

sociale en milieunormen in acht moeten nemen, en verzoekt de lidstaten van de EU 

passende wetgeving in te voeren en maatregelen ter versterking van de zorgvuldigheid in 

mondiale toeleveringsketens te integreren in hun nationale en regionale actieplannen 

inzake mensenrechten en bedrijfsleven; 

12. verzoekt de Commissie voorstellen te doen om de bestaande EU-houtverordening en de 

nieuwe EU-verordening inzake conflictmineralen uit te breiden tot andere sectoren, met 

name sectoren waar de mensenrechten met voeten worden getreden; 

13. benadrukt het belang van het uitwisselen van informatie en beste praktijken inzake 

zorgvuldigheid en transparantie tussen de lidstaten die bijdragen aan eerlijkere en 

duurzamere mondiale waardeketens; roept bedrijven en ondernemingen op 

zorgvuldigheidsbeginselen in verband met de mensenrechten op te nemen en toe te passen 

in hun dagelijkse bedrijfsvoering; 

14. dringt er bij de Commissie op aan een verplicht stelsel van zorgvuldigheidseisen voor de 

hele EU te ontwikkelen en verzoekt de lidstaten van de EU de maatregelen ter versterking 

van de zorgvuldigheid in mondiale toeleveringsketens te integreren in hun nationale 

actieplannen inzake mensenrechten en bedrijfsleven; herhaalt de oproep aan de EU en de 

lidstaten in zijn resolutie van 25 oktober 2016 over strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

bedrijven voor ernstige schendingen van de mensenrechten in derde landen1, die met een 

overweldigende meerderheid werd aangenomen, om ervoor te zorgen dat grote bedrijven 

en hun onderaannemers in hun toeleveringsketen die op het grondgebied van de lidstaten 

of van derde landen actief zijn, mogelijke negatieve gevolgen voor mensenrechten en 

milieu identificeren, voorkomen, beperken en hiervoor verantwoording afleggen, waar 

deze zich ook in hun activiteiten of waardeketens voordoen, ook door bindende 

voorschriften vast te stellen en bestaande belemmeringen weg te nemen voor de toegang 

tot de rechter in zaken die bij rechtbanken in de lidstaten aanhangig zijn gemaakt vanwege 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0405. 
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vermeende schendingen van de mensenrechten door ondernemingen die op de een of 

andere manier zijn gelieerd aan de EU; betreurt het dat de Commissie de tussenliggende 

maanden zo goed als niets heeft gedaan en er aan de resolutie van het Parlement geen 

vervolg gegeven is; moedigt de ILO, ondernemingen en andere belanghebbenden aan zich 

voor dezelfde doelstellingen in te zetten; 

15. roept de EU en de lidstaten op hun dialoog met derde landen over de tenuitvoerlegging 

van de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten te 

intensiveren en meer landen aan te moedigen nationale actieplannen vast te stellen; 

16. herhaalt zijn oproep aan alle staten, met inbegrip van de EU en haar lidstaten, om 

constructief deel te nemen aan de derde zitting van de Intergouvernementele werkgroep 

over een bindend VN-verdrag inzake bedrijfsleven en mensenrechten in oktober 2017 en 

proactief bij te dragen aan de besprekingen over belangrijke elementen in verband met de 

opstelling van het verdrag, waaronder het verband tussen het VN-verdrag en 

handelsovereenkomsten, zorgvuldigheidsprocessen in verband met de mensenrechten, 

handhaving, verhaalmogelijkheden en de rol van ondernemingen bij de opstelling van het 

verdrag; 

17. roept de lidstaten op personen te beschermen tegen schendingen van het internationaal 

recht door bedrijven, het wettelijk kader te verbeteren, toezichtmechanismen in het leven 

te roepen en de verbetering van binnenlandse regelgeving inzake mensenrechten te 

bevorderen alsook beleidscoherentie te waarborgen; 

18. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de voorwaarden met betrekking tot de 

mensenrechten in verband met handelspreferenties, zoals SAP en SAP+, op doeltreffende 

wijze worden uitgevoerd en gecontroleerd; verzoekt de Commissie daartoe de ILO-

rapporten en de bevindingen van de controlerende organen alsmede de verslagen van de 

desbetreffende mensenrechtenmechanismen van de VN beter tot uiting te laten komen in 

haar rapportage- en beoordelingsactiviteiten; 

19. constateert dat het handelsbeleid van de EU een instrument kan zijn om de negatieve 

gevolgen van het gedrag van staten en ondernemingen, alsmede corruptie, 

belastingontwijking, sociale dumping en kinderarbeid te bestrijden; herinnert eraan dat de 

EU het voortouw heeft genomen om handel en duurzame ontwikkeling in 

handelsovereenkomsten op te nemen en beschikt over een aantal op prikkels gebaseerde 

instrumenten, zoals het stelsel van algemene preferenties, om handel en ontwikkeling, 

duurzame groei en waarden aan elkaar te koppelen; 

20. roept de Commissie op om stelselmatig krachtige mensenrechtenbepalingen in alle 

handels- en investeringsovereenkomsten van de EU op te nemen teneinde de naleving te 

waarborgen van de internationaal erkende beginselen en richtsnoeren, zoals uiteengezet in 

punt 25, onder d), van het actieplan van de Europese Unie inzake mensenrechten en 

democratie; wijst erop dat de politieke wil om deze bepalingen zo nodig daadwerkelijk in 

te roepen van het allergrootste belang is; dringt aan op een systematische uitvoering van 

uitgebreide "duurzaamheidseffectbeoordelingen van handel" voor- en achteraf, ook wat 

betreft de mensenrechten; 

21. verzoekt de Commissie de effectieve tenuitvoerlegging, handhaving en monitoring van de 

toezeggingen van SAP+-begunstigden te steunen en te versterken, onder andere door 
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middel van multi-stakeholderprojecten en de deelname van het maatschappelijk 

middenveld; dringt erop aan de scorekaarten openbaar te maken en toe te zien op de 

transparantie van de dialogen in het kader van SAP+, zodat maatschappelijke organisaties 

eraan kunnen deelnemen en inspraak hebben; pleit voor de vaststelling van een 

mechanisme dat kan worden gebruikt door individuen of groepen die zijn benadeeld door 

de uitvoering van het SAP-stelsel, het SAP+-stelsel en de EBA-regeling; 

22. roept de Commissie, de lidstaten en regionale en lokale autoriteiten op om duurzame 

openbare aanbestedingen te bevorderen door specifieke eisen te stellen aan leveranciers en 

hun internationale toeleveringsketens inzake transparantie en de naleving van 

mensenrechten en internationaal recht, met name met betrekking tot de bevordering van 

gendergelijkheid en de Europese mededingingsregels; 

23. roept de Commissie op een voorstel in te dienen ter verbetering van wetgeving die gericht 

is op het treffen van omvattende etiketteringsmaatregelen teneinde voor betere en 

toegankelijke consumentenvoorlichting te zorgen over de oorsprong, inhoud en 

vervaardiging van producten die op de EU-markt verkocht worden; benadrukt het belang 

van voorlichtingscampagnes bij het voorkomen en bestrijden van schendingen van de 

mensenrechten in alle schakels van de mondiale waardeketens, om het publiek bewust te 

maken en een gedragsverandering onder consumenten te bewerkstelligen, zodat zij 

bewuster gaan winkelen; 

24. benadrukt de noodzaak van bindende contractuele overeenkomsten die met gerechtelijke 

middelen worden gehandhaafd, inzake mensenrechten en milieubeschermingsmaatregelen 

tussen bedrijven en hun toeleveranciers in de hele waardeketen; onderstreept het belang 

van effectieve handhaving met gerechtelijke middelen, waaronder toegang tot toereikende 

en passende verhaalmogelijkheden voor slachtoffers; verzoekt de Commissie een grondige 

evaluatie met raadpleging van het maatschappelijk middenveld uit te voeren van 

bestaande belemmeringen voor de toegang tot de rechter in zaken die bij rechtbanken in 

de lidstaten aanhangig zijn gemaakt vanwege beweerde schendingen van de 

mensenrechten door in de EU gevestigde ondernemingen of binnen hun toeleveringsketen 

in derde landen; 

25. herhaalt dat met spoed op alle niveaus, ook nationaal, regionaal en Europees, op blijvende, 

doeltreffende en samenhangende wijze actie moet worden ondernomen om effectief de 

juridische problemen aan te pakken die het gevolg zijn van het extraterritoriale karakter 

van bedrijven en van hun activiteiten, en de hiermee samenhangende onzekerheid over de 

vraag waar de aansprakelijkheid voor schendingen van de mensenrechten ligt; 

26. constateert met bezorgdheid de vrijstellingen van arbeidswetgeving en belastingen, 

alsmede ernstige problemen wat betreft fatsoenlijk werk en beknotting van vakbonden in 

een aantal exportproductiezones, als onderdeel van de mondiale waardeketens; herinnert 

eraan dat ondernemingen op operationeel niveau klachtenmechanismes zouden moeten 

instellen voor werknemers die gevolgen ondervinden van hun handelingen, ook in EPZ's; 

herhaalt in dit verband zijn oproep aan de EU en de lidstaten om passende maatregelen te 

treffen om de wettelijke, procedurele en institutionele obstakels die de toegang tot 

doeltreffende verhaalmechanismen belemmeren, aan te pakken. 
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