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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
bepaalt dat de Unie toeziet op de samenhang tussen de diverse onderdelen van haar 
externe optreden, inclusief het handelsbeleid en het mensenrechtenbeleid, waardoor 
deze elkaars doeltreffendheid wederzijds versterken; overwegende dat artikel 3, lid 5, 
VEU bepaalt dat de Unie onder meer moet bijdragen tot duurzame ontwikkeling, 
uitbanning van armoede en bescherming van de mensenrechten;

B. overwegende dat het handelsbeleid van de EU moet bijdragen tot de bevordering van de 
waarden waarvoor de Unie zich inzet en die zijn opgenomen in artikel 2 VEU, evenals 
tot de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 21 VEU, zoals de versterking 
van de democratie en de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele rechten en vrijheden, gelijkheid, de eerbiediging van de menselijke 
waardigheid en de bescherming van het milieu en sociale rechten; overwegende dat het 
stelsel van algemene preferenties (SAP), SAP+ en de "alles behalve wapens"-regeling 
(Everything but Arms - EBA) essentiële instrumenten kunnen vormen voor de 
handhaving van deze waarden en dat het belangrijk is deze regelingen daadwerkelijk 
ten uitvoer te leggen en op te volgen;

C. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 5 juli 2016 over de uitvoering van 
de aanbevelingen van 2010 van het Parlement over de sociale en milieunormen, de 
mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen1 heeft voorgesteld 
maatschappelijk verantwoord ondernemen op te nemen in de SAP-verordening (hierna 
de "verordening"), ervoor te zorgen dat transnationale ondernemingen voldoen aan de 
verplichtingen met betrekking tot mensenrechten en arbeidsnormen, en de WTO-regels 
te hervormen met het oog op de instelling van transparantievereisten en vereisten inzake 
passende zorgvuldigheid voor de toeleveringsketen, gebaseerd op de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

D. overwegende dat het SAP een instrument van politieke druk is geworden waarmee de 
Europese Unie en de lidstaten de steun van derde landen voor verschillende aspecten 
van hun internationale agenda's bevorderen; overwegende dat de Europese Unie andere 
modellen van handelsbetrekkingen moet bevorderen die zijn gebaseerd op gelijkheid 
tussen de partijen;

1. stelt vast dat de SAP-regeling een belangrijk instrument is gebleken voor de 
bevordering en bescherming van de fundamentele mensenrechten en de beginselen 
van duurzame ontwikkeling; is ingenomen met de erkenning van de noodzaak om 
transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten door het maatschappelijk 
middenveld en andere actoren als de sociale partners, het Parlement en de Raad zinvol 
te betrekken bij het toezicht op de effectieve naleving van de in de SAP+-regeling 
vastgelegde verplichtingen op het gebied van de mensenrechten; pleit voor een 
gestructureerd toezichtmechanisme ter waarborging van de naleving van de relevante 
SAP-verdragen, dat ook van toepassing moet zijn op de algemene SAP-regeling en de 

                                               
1 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 19.
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EBA-regeling; verzoekt de Commissie zich te beraden op meer bestendige structuren 
om maatschappelijke organisaties te betrekken, onder meer door de oprichting van 
gezamenlijke commissies voor toezicht of interne adviesgroepen, waaraan wordt 
deelgenomen door vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke organisaties, 
mensenrechtenactivisten en vakbonden;

2. herinnert aan het belang van een volgehouden samenwerking met de betrokken 
internationale organisaties en toezichthoudende instanties die uit hoofde van de 
relevante verdragen, onder meer van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de 
OESO en de VN, zijn opgezet, en van de ondersteuning van lokale maatschappelijke 
organisaties die een rol spelen bij het verdedigen van de belangen van 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met inbegrip van mensen met een handicap;

3. onderstreept dat bij het toezicht op en de evaluatie van SAP+ rekening moet worden 
gehouden met de verslagen van de internationale instanties voor toezicht zoals de VN, 
de IAO en internationale ngo's, en met hun aanbevelingen voor elk land krachtens de 
verschillende verdragen; vindt dat daarnaast moet worden verzekerd dat de verordening 
daadwerkelijke wordt uitgevoerd;

4. betreurt dat de scorekaarten die worden gebruikt voor het toezicht op SAP+-begunstigde 
landen geheim worden gehouden; verzoekt de Commissie om de beoordelingen inzake 
het in aanmerking komen voor de SAP+-regeling en de scorekaarten openbaar te maken 
om de transparantie te vergroten en het toezicht op de regeling te verbeteren;

5. erkent dat SAP+ in de begunstigde landen een belangrijke rol vervult bij het bevorderen 
van de internationale arbeidsrechten, de mensenrechten, goede bestuurspraktijken en 
milieubeschermingsnormen, door niet alleen stimulansen voor de naleving van deze 
normen te geven, maar ook een platform op te zetten voor een regelmatige dialoog over 
onderwerpen die door de verdragen worden bestreken en door inspanningen met het oog 
op wezenlijke hervormingen te bevorderen;

6. herinnert aan het potentieel van de SAP+-regeling om verbetering te brengen in de 
situatie met betrekking tot mensenrechten, duurzame ontwikkeling en goede 
bestuurspraktijken, waaronder de rechten van werknemers, de afschaffing van 
kinderarbeid en dwangarbeid, de bevordering van gendergelijkheid, een beperkte 
toepassing van de doodstraf die in overeenstemming is met alle verplichtingen uit 
hoofde van de internationale verdragen, burgerrechten en politieke rechten, de vrijheid 
van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting, alsmede de bescherming van het 
milieu; herinnert eraan dat het volledige potentieel van het stelsel alleen kan worden 
gerealiseerd indien de verslagleggingsvoorschriften en de mechanismen voor het 
toezicht op de daadwerkelijke uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de 
27 verdragen waaraan moet worden voldaan om voor de SAP+-regeling in aanmerking 
te komen, worden verbeterd en de stimulans van handelspreferenties vergezeld gaat van 
andere steunmaatregelen, gebaseerd op alle informatie die nodig is om de naleving van 
de bindende verplichtingen te beoordelen; wijst op de noodzaak van een 
effectbeoordeling inzake mensenrechten en arbeidsrechten, in overleg met het 
maatschappelijk middenveld;

7. verzoekt de Commissie haar werkzaamheden met de begunstigde landen, de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO), de EU-delegaties, de diplomatieke missies van de 
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lidstaten, de internationale organisaties, het bedrijfsleven, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld op te voeren om te zorgen voor een betere 
gegevensverzameling en om de follow-up diepgaander te onderzoeken teneinde tot een 
duidelijke beoordeling van de uitvoering van alle aspecten van het stelsel te kunnen 
komen;

8. vraagt dat Verdrag 169 van de IAO inzake inheemse volkeren wordt opgenomen als een 
van de fundamentele verdragen die verplicht moeten worden nageleefd om van 
handelspreferenties te kunnen genieten;

9. benadrukt dat de stappen die veel begunstigde landen zetten bij de uitvoering 
vooralsnog geen gelijke tred houden met de vooruitgang op het gebied van de 
wetgeving;

10. benadrukt dat het van groot belang is maatschappelijke organisaties op lokaal niveau te 
betrekken om belangen doeltreffend te behartigen, en verzoekt de Commissie om de 
steeds kleinere ruimte voor het maatschappelijk middenveld op objectieve en 
vergelijkbare wijze te onderzoeken, alsmede bedreigingen voor onafhankelijke
vakbonden, risico's en bedreigingen voor mensenrechtenactivisten en belemmeringen 
voor de EU-financiering van ngo's in de scorekaarten en de dialogen in het kader van 
SAP+ aan te pakken, aangezien deze kwesties rechtstreeks verband houden met 
wettelijke verplichtingen uit hoofde van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten en relevante bepalingen van de kernverdragen van de 
IAO; dringt er eens te meer bij de Commissie op aan om initiatieven van het 
maatschappelijk middenveld die toezicht houden op de uitvoering van deze regeling te 
blijven financieren;

11. onderstreept dat mensenrechtenactivisten hun werk vrij en ongehinderd moeten kunnen 
verrichten en dat in de beoordeling van de SAP+-naleving benchmarks moeten worden 
opgenomen voor de omstandigheden waaronder zij dat doen;

12. beveelt in het kader van de herziening van de verordening aan om de thans in SAP+ 
opgenomen verdragen uit te breiden tot EBA- en SAP-begunstigde landen; herhaalt zijn 
oproep om het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof op te nemen in de 
lijst van verdragen die vereist zijn voor de GSP+-status;

13. herinnert eraan dat het belangrijk is om duidelijke benchmarks vast te stellen die 
afgestemd zijn op de specifieke problemen en tekortkomingen van elk land om de 
effectieve uitvoering van de 27 internationale verdragen te beoordelen, en deze in 
voorkomend geval systematisch op te nemen in de landenstrategiedocumenten inzake 
mensenrechten om beleidscoherentie te verzekeren;

14. pleit voor de instelling van een klachtenmechanisme via een onafhankelijke instantie in 
het kader van de SAP-regeling, zodat alle belanghebbende partijen, inclusief lokale 
belanghebbenden, klachten kunnen dienen over vermeende schendingen van arbeids- en 
mensenrechten door landen of ondernemingen waarvoor overeenkomstig de 
verordening handelspreferenties gelden;

15. verzoekt de Commissie werk te maken van arbeidsnormen, waaronder het recht op 
collectieve onderhandelingen en de vrijheid van vereniging, in de exportproductiezones 
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(EPZ) in de huidige of potentiële begunstigde landen; verzoekt de Commissie voorts te 
zorgen voor de afschaffing van uitzonderingen op de bescherming van de 
arbeidsrechten in de EPZ's en een langetermijnroutekaart op te stellen met de betrokken 
partnerlanden;

16. is bezorgd over berichten waarin wordt gemeld dat de SAP+-regeling landroof en 
andere mensenrechtenschendingen in de hand zou hebben gewerkt; verzoekt de 
Commissie krachtig op te treden tegen dergelijke nadelige gevolgen en erop toe te zien 
dat er toereikende maatregelen worden getroffen om deze gevolgen zoveel mogelijk te 
beperken en recht te zetten;

17. spreekt zich uit voor een groter engagement ten aanzien van de minst ontwikkelde 
landen in het kader van de EBA-regeling om gevallen van ernstige en systematische 
schending van de mensenrechten te voorkomen en aan te pakken; pleit er in dit verband 
voor dat het systeem van scorekaarten van de EBA-regeling wordt uitgebreid; meent dat 
de dreiging van het intrekken van handelspreferenties gepaard moet gaan met passende 
politieke initiatieven en bijstand om te verzekeren dat de begunstigde landen de 
internationale mensenverplichtingen daadwerkelijk nakomen;

18. is van oordeel dat elk besluit tot intrekking van preferenties volledig in 
overeenstemming moet zijn met de overkoepelende doelstelling van armoedebestrijding 
en dat, wanneer voor gedeeltelijke intrekking wordt gekozen, dit moet gebeuren op een 
manier die de nadelige gevolgen voor de plaatselijke bevolking tot een minimum 
beperkt; onderstreept dat het intrekken van handelspreferenties moet worden gezien als 
laatste redmiddel, dat alleen wordt toegepast bij ernstige tekortkomingen bij de 
effectieve uitvoering van de internationale verdragen en een duidelijk gebrek aan 
bereidheid en inzet van de EBA-begunstigde om deze tekortkomingen aan te pakken;

19. is ingenomen met de recente besluiten van de Commissie om de procedure voor de 
intrekking van de EBA-preferenties van Cambodja in te leiden en om met spoed een 
EU-missie op hoog niveau af te vaardigen naar Myanmar, naar aanleiding van de 
mensenrechtensituatie in beide landen; verwacht dat de Commissie het Parlement 
uitgebreid op de hoogte zal stellen en bij verdere stappen zal betrekken, onder meer wat 
het intrekken van preferenties betreft;

20. is van mening dat de EU moet zorgen voor beleidssamenhang door andere 
internationale actoren, zoals multinationale ondernemingen, aan te moedigen om ten 
volle mee te werken aan de verbetering van de mensenrechten, sociale rechten en 
milieunormen overal ter wereld, onder meer door marktdeelnemers te verplichten 
zorgvuldigheidspraktijken toe te passen, overeenkomstig de leidende beginselen van de 
VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten; roept de Commissie op het voortouw te 
nemen om ervoor te zorgen dat de mensenrechten en arbeidsrechten in wereldwijde 
waardeketens worden geëerbiedigd, en verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging 
van de resolutie van het Parlement van 2016 over de uitvoering van zijn aanbevelingen 
over de sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, inclusief zijn oproep om maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) in de SAP-verordening op te nemen en de WTO-regels te hervormen met het 
oog op de instelling van transparantievereisten en vereisten inzake passende 
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zorgvuldigheid voor de toeleveringsketen, gebaseerd op de leidende beginselen van de 
VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

21. verzoekt de Commissie een interinstitutionele taskforce voor bedrijfsleven en 
mensenrechten op te zetten en onverwijld een begin te maken met verplichte 
zorgvuldigheidswetgeving op EU-niveau;

22. verzoekt de Commissie om de algemene SAP- en EBA-regelingen in de komende 
verordening na 2023 zodanig te wijzigen dat bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 
ernstige mensenrechtenschendingen en die naar de EU willen exporteren, op een zwarte 
lijst kunnen worden geplaatst.
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