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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de wereldwijde handel in confectiekleding naar schatting 

2,8 biljoen EUR waard is en werk biedt aan meer dan 75 miljoen mensen; overwegende 

dat driekwart van deze werknemers vrouw is; overwegende dat gendergelijkheid een 

drijvende kracht voor ontwikkeling is; overwegende dat vrouwenrechten deel uitmaken 

van het mensenrechtenspectrum; overwegende dat de complexe toeleveringsketens 

in de textielsector leiden tot lage niveaus van transparantie, en het risico op 

mensenrechtenschendingen en uitbuiting doen toenemen; overwegende dat de 

werknemers niet genoeg verdienen om hun familie van de elementaire menselijke 

levensbehoeften te voorzien; 

B. overwegende dat de EU als investeerder, koper, detailhandelaar en consument een 

sleutelrol speelt in de kledingindustrie en -handel en daarom bij uitstek geschikt is om 

verschillende wereldwijde initiatieven te bundelen teneinde de onmenselijke situatie 

waarin tientallen miljoenen werknemers in de sector verkeren aanzienlijk te verbeteren 

en een gelijk speelveld voor alle betrokkenen te creëren; 

C. overwegende dat de textiel- en kledingsector op Europees niveau 185 000 bedrijven telt 

die 1,7 miljoen mensen tewerkstellen en een omzet van 166 miljard EUR hebben; 

overwegende dat de EU nagenoeg de helft van de totale kledingproductie in de wereld 

invoert; overwegende dat de producerende landen vooral opkomende economieën zijn; 

D. overwegende dat krachtens artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) de handelspolitiek van de Unie gevoerd moet worden in het 

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

overwegende dat in artikel 208 van het VWEU het beginsel van beleidssamenhang in 

de ontwikkelingssamenwerking is vervat, alsook dat het hoofddoel van het beleid is de 

armoede terug te dringen; overwegende dat in de mededeling "Handel voor iedereen" het 

EU-handelsbeleid op drie kernbeginselen wordt gestoeld – doeltreffendheid, transparantie 

en waarden – en een specifiek onderdeel is gewijd aan een verantwoord beheer van 

toeleveringsketens; 

E. overwegende dat artikel 8 van het VWEU bepaalt dat de Unie er bij elk optreden naar 

streeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van 

mannen en vrouwen te bevorderen, en overwegende dat de EU derhalve de taak heeft 

gendergelijkheid in al haar beleidsvormen te integreren om ervoor te zorgen dat mannen 

en vrouwen op voet van gelijkheid profiteren van sociale vooruitgang, economische groei 

en fatsoenlijke banen, een einde te maken aan discriminatie, en de eerbiediging van de 

rechten van vrouwen in de wereld te bevorderen; 

F. overwegende dat in september 2012 bij een brand in Karachi, Pakistan, 289 mensen om 

het leven zijn gekomen; overwegende dat tijdens hetzelfde jaar bij een brand in de fabriek 

van Tazreen Fashions in Bangladesh 117 doden en meer dan 200 gewonden zijn 

gevallen; overwegende dat bij de instorting van het Rana Plaza-gebouw in 2013 

1 129 doden en ongeveer 2 500 gewonden zijn gevallen; 
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G. overwegende dat als gevolg van deze dramatische gebeurtenissen de vraag naar meer 

transparantie en traceerbaarheid van de volledige toeleveringsketen bij de Europese 

consumenten aanzienlijk is toegenomen; 

H. overwegende dat de bescherming van de arbeidsrechten in de producerende landen 

ondanks de vele toezeggingen van de EU, internationale organisaties, lokale regeringen 

en particuliere marktspelers nog steeds duidelijk onder de internationale normen blijft; 

I. overwegende dat de Agenda voor waardig werk van de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO) sinds 2015 integraal deel uitmaakt van de nieuwe Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling; 

J. overwegende dat talrijke lidstaten, zoals Duitsland, Nederland, Denemarken en Frankrijk, 

nationale programma's hebben opgezet; 

K. overwegende dat in alle door de EU gesloten vrijhandelsovereenkomsten ambitieuze 

hoofdstukken inzake de duurzame ontwikkeling moeten worden opgenomen; 

L. overwegende dat de EU in haar prioriteiten de bevordering van sociale en milieunormen 

moet opnemen in het kader van multilaterale instellingen zoals de 

Wereldhandelsorganisatie of de G20, evenals in het kader van al haar bilaterale 

betrekkingen met derde landen; 

M. overwegende dat in de leidende beginselen van de VN inzake het bedrijfsleven en de 

mensenrechten duidelijk is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden zijn van de 

regeringen en de ondernemingen, die gehouden zijn de mensenrechten in alle stadia van 

de keten en in alle productielanden te beschermen en te eerbiedigen, of het nu gaat om 

het land waar de opdrachtgever is gevestigd of het land waar de leverancier is gevestigd; 

overwegende dat de EU zich ertoe verbonden heeft de goedkeuring van de leidende 

beginselen te bevorderen en bij te dragen tot de tenuitvoerlegging ervan; 

1. betreurt het feit dat de Commissie nog steeds geen ambitieus EU-breed 

vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector heeft ingediend, dat op de richtsnoeren 

van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor 

multinationale ondernemingen gebaseerd en afgestemd moet zijn, zodat de bedrijven 

beschikken over een uniform geheel van normen inzake de plicht tot zorgvuldigheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dringt er bij de Commissie op aan dat zij 

dit zo spoedig mogelijk lanceert; merkt voorts op dat de huidige toename van het aantal 

bestaande initiatieven op lokaal, regionaal en mondiaal niveau kan leiden tot een 

onvoorspelbaar klimaat voor bedrijven; onderstreept voorts dat coördinatie, het delen 

van informatie en het uitwisselen van beste praktijken bijdragen tot een grotere 

doeltreffendheid van particuliere en overheidsinitiatieven met betrekking tot de 

waardeketen en positieve resultaten kunnen opleveren wat betreft duurzame 

ontwikkeling; 

2. meent dat het voorstel een harmonieuze samenwerking met internationale organisaties 

zoals de VN, de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de IAO en de OESO moet bevorderen 

door het opstellen van gemeenschappelijke definities die duidelijker en beter 

gecoördineerde maatregelen en evaluaties mogelijk maken; pleit voor de erkenning en 

valorisatie van bestaande succesvolle initiatieven, bijvoorbeeld via duurzame 
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overheidsopdrachten en het koppelen van toegang tot overheidsopdrachten aan het 

naleven van de regelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap; stelt 

in dit verband prijs op het "Pact ter continuele verbetering van de arbeidsrechten en 

de veiligheid in fabrieken van confectiekleding en breigoederen in Bangladesh" 

(het Duurzaamheidspact) als een stap voorwaarts op het gebied van toezicht, maar vraagt 

de betrokken partijen om volledige inachtneming; verzoekt de Commissie maatregelen 

te nemen om de in de evaluatieverslagen gerapporteerde tekortkomingen te verhelpen; 

3. onderstreept in dit verband dat een overzicht van alle reeds vigerende, door de Europese 

bedrijven genomen maatregelen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen moet 

worden opgesteld om beter de goede praktijken af te bakenen en bij te dragen tot de 

vaststelling van een gemeenschappelijk actiekader op Europees niveau; herinnert in dit 

verband eraan dat ook de particuliere sector talrijke initiatieven heeft ontplooid ter 

vergroting van het niveau van verantwoordingsplicht van de toeleveringsketen; 

4. verzoekt de Commissie rekening te houden met de bijzondere behoeften van kmo's, die 

90 % van de kledingindustrie in Europa uitmaken, en haar aanpak te baseren op het 

beginsel van schaalbaarheid, met bijzondere aandacht voor de capaciteit van kmo's om 

te zorgen voor traceerbaarheid en transparantie in overeenstemming met de OESO-

richtsnoeren, zodat kmo's niet onevenredig zwaar worden belast; verzoekt de Commissie 

derhalve te voorzien in een speciale helpdesk voor kmo's en hen te ondersteunen met op 

maat gemaakte programma's voor capaciteitsopbouw; is van oordeel dat de Europese 

kmo's en micro-ondernemingen die betrokken zijn bij de invoering van het initiatief, ook 

Europese financiële steun via het COSME-programma moeten krijgen; 

5. benadrukt de noodzaak van een geïntegreerde aanpak van transparantie en 

traceerbaarheid met betrekking tot het verzamelen van gegevens over prestaties op 

sociaal, mensenrechten-, milieu- en arbeidsgebied, die in de hele toeleveringsketen moet 

worden gevolgd aan de hand van een gestandaardiseerde methodologie voor het meten 

van de impact van waardeketens in de kledingsector op duurzame ontwikkeling, met het 

oog op meer samenhang bij de evaluatie van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap van bedrijven, waarbij rekening moet worden gehouden met de 

diversiteit van de actoren, gezien de complexiteit van de keten; vraagt de Commissie om 

meer te doen dan alleen maar een werkdocument te presenteren; wijst erop dat de 

belangrijkste impactgebieden niet alleen aan bod komen in de OESO-richtsnoeren maar 

ook in andere initiatieven, zoals de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten van de VN, de Franse wet inzake de zorgvuldigheidsplicht van 

ondernemingen, de Britse antislavernijwet, alsook een aantal door de industrie gestuurde 

initiatieven die de grondslag kunnen vormen voor een dergelijk initiatief; 

6. verzoekt de Commissie in haar initiatief bijzondere aandacht te besteden aan de toegang 

tot de rechter, verhaalsmogelijkheden voor slachtoffers en hun families en de 

bescherming van klokkenluiders; 

7. herinnert eraan dat de traceerbaarheid en transparantie van de toeleveringsketen een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan blijvende verandering en erkent dat de 

gebrekkige toegang tot informatie een belangrijke belemmering vormt voor de 

publieksvoorlichting over schendingen van de mensenrechten; onderstreept daarom 

opnieuw de noodzaak van een zorgvuldigheidsstelsel over de volledige toeleveringsketen, 
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dat elk product koppelt aan de respectieve producenten; doet in dit verband een beroep 

op de Commissie om de traceerbaarheid en transparantie van de toeleveringsketen in de 

kledingsector op realistische, evenwichtige en uitvoerbare wijze te versterken en hierbij 

rekening te houden met de diversiteit van de actoren in de toeleveringsketen; beveelt aan 

betrouwbare, duidelijke en nuttige informatie inzake duurzaamheid ter beschikking te 

stellen van de consument; 

8. verzoekt de Commissie om bij de komende herziening van de verordening betreffende 

een schema van algemene preferenties (SAP) tariefpreferenties in te voeren voor textiel 

waarvan kan worden aangetoond dat het op duurzame wijze is geproduceerd; is van 

oordeel dat de goederen op vrijwillige basis moeten worden voorgelegd ter certificering 

van hun duurzame productiewijze en dat de desbetreffende bewijsstukken bij invoer in 

de EU moeten worden overgelegd; meent dat de EU zo inspanningen van de particuliere 

sector om duurzaamheid in de textielwaardeketen in te bouwen kan ondersteunen; is van 

oordeel dat erkenning moet worden verleend op basis van vastgestelde 

duurzaamheidscriteria en minimumnormen voor de controle- of certificeringssystemen; 

is van mening dat de duurzaamheidscriteria onder meer moeten voortvloeien uit 

internationale overeenkomsten, bijvoorbeeld de essentiële arbeidsnormen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) of het Verdrag inzake biologische diversiteit; 

meent bovendien dat op die manier ook de productie van fairtradeproducten (bv. Social 

Accountability International (SAI) of Fairtrade Textile Standard) kan worden 

aangemoedigd en bevorderd; 

9. onderstreept dat de onderhandelingen door de EU over vrijhandelsovereenkomsten met 

een ambitieus hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling aan de EU de gelegenheid bieden 

bij te dragen tot de verbetering van de rechten van de arbeiders – met name van 

vrouwelijke arbeiders – en tot de afschaffing van elke vorm van kinderarbeid en 

dwangarbeid; onderstreept dat de tenuitvoerlegging van vrijhandelsovereenkomsten het 

met name mogelijk maakt een dialoog tussen de ondernemingen en het maatschappelijk 

middenveld op gang te brengen over de toeleveringsketen van de kledingsector en aldus 

een bijdrage kan leveren tot de verbetering van de productieomstandigheden en de 

veiligheid van de arbeiders; 

10. wijst er andermaal op dat de invoering van stelsels zoals de bijzondere 

stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+), middels 

de verplichting de 27 verdragen te ratificeren en ten uitvoer te leggen, kan leiden tot 

de verbetering van de situatie van de rechten van de arbeiders, de schraging van de 

gelijkheid van mannen en vrouwen en de afschaffing van kinderarbeid en dwangarbeid; 

dringt in dit verband aan op de noodzaak de tenuitvoerlegging van SAP+ en de naleving 

van de verdragen door de betrokken landen nauwlettend te volgen; 

11. moedigt de EU en de lidstaten aan om via het initiatief voor de kledingsector en andere 

instrumenten van het handelsbeleid de doeltreffende implementatie van de IAO-normen 

inzake lonen en arbeidsuren te bevorderen, ook in samenwerking met partnerlanden in 

de kledingsector; roept de EU daarnaast op om advies en steun te verlenen om de 

eerbiediging van deze normen te verbeteren en tegelijk te helpen om duurzame 

ondernemingen op te bouwen en de vooruitzichten voor duurzame werkgelegenheid te 

verbeteren; 
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12. onderstreept dat het Duurzaamheidspact, dat na de ramp van Rana Plaza is gelanceerd, 

een interessant Europees initiatief vormt dat als basis kan dienen voor nieuwe 

maatregelen die in partnerschap met derde landen worden uitgewerkt en erop gericht zijn 

de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid op het werk in de 

kledingsector te verbeteren; 

13. doet een beroep op de Europese Commissie om haar internationale samenwerking met 

organisaties zoals de IAO, de OESO of de Verenigde Naties, voort te zetten en uit te 

diepen ten einde meer verantwoordelijkheid van de actoren in de toeleveringsketen van 

de textiel- en kledingsector te bevorderen; 

14. verzoekt de regeringen van de toeleveringslanden met alle betrokken partijen samen te 

werken met het oog op de ontwikkeling van arbeidsverhoudingen en collectieve 

onderhandelingen, en van de producenten toezegging te krijgen voor de instelling van 

gemakkelijk toegankelijke en doeltreffende klachtenmechanismen, die overeenkomstig 

internationaal overeengekomen normen essentiële waarborgen vormen voor de 

daadwerkelijke eerbiediging van de arbeidsnormen en mensenrechten, als aanvulling 

op de gerechtelijke beroepsmogelijkheden, in overeenstemming met door de speciale 

VN-gezant voor bedrijfsleven en mensenrechten ontwikkelde kader; 

15. verzoekt de Commissie verder te ijveren voor de ratificatie en tenuitvoerlegging van de 

belangrijkste IAO-verdragen en de IAO-agenda voor waardig werk; verzoekt de 

Commissie derhalve de IAO, lokale regeringen en arbeidsorganisaties bij te staan bij de 

ondersteuning van capaciteitsopbouw in de industriële betrekkingen en de handhaving 

van arbeidsrechten en -wetgeving, met bijzondere aandacht voor de uitbanning van 

kinderarbeid en dwangarbeid, alsook de bevordering van de strengste normen op het 

gebied van gezondheid en veiligheid; 

16. spoort de EU ertoe aan een dialoog met bepaalde derde landen op gang te brengen en te 

onderhouden om bij te dragen tot de verbetering van de rechten van de arbeiders en de 

mensenrechten in deze landen; verzoekt de EU en de lidstaten hun steun te geven aan de 

werkzaamheden van de VN, met inbegrip van het Milieuprogramma van de VN (UNEP), 

door de mogelijkheid van een internationaal verdrag te onderzoeken, hetgeen ook de 

doeltreffendheid van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kledingsector zou 

bevorderen; 

17. wenst dat de Commissie zich in haar voorstel laat leiden door het Duurzaamheidspact dat 

in Bangladesh ten uitvoer werd gelegd na de ineenstorting van Rana Plaza; 

18. vraagt om verduidelijking over de manier waarop kleding die wordt geproduceerd in 

exportproductiezones waar weinig tot geen sociale bescherming geldt, in het algemeen 

kan worden geïdentificeerd en uitgesloten van het SAP+-stelsel in bepaalde begunstigde 

landen; 

19. is ervan overtuigd dat overheidsopdrachten een nuttig instrument zijn om een 

verantwoorde kledingindustrie te bevorderen; 

20. wijst erop dat de beroepsbevolking in de mondiale kledingindustrie grotendeels 

vrouwelijk is: ca. 85 % van de werknemers in de sector zijn vrouwen, die vaak in 

moeilijke omstandigheden en voor lage lonen werken; verzoekt daarom om het 
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genderaspect te integreren in het EU-kledinginitiatief, met name om aanzienlijke 

vooruitgang mogelijk te maken inzake gelijke lonen, gelijkheid van mannen en vrouwen, 

sociale en arbeidsrechten van vrouwen, waaronder moederschapsbescherming, en 

participatie van vrouwen in collectieve onderhandelingen; 

21. dringt opnieuw aan op de uitvoering van duurzaamheidseffectbeoordelingen voor alle 

nieuw onderhandelde overeenkomsten en op de inzameling van naar geslacht uitgesplitste 

gegevens; 

22. verzoekt de Commissie met multinationale ondernemingen, detailhandelaars en merken 

in dialoog te gaan en hen aan te moedigen om zich in te zetten voor meer maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap; verwacht dat EU-ondernemingen de volledige 

eerbiediging van de fundamentele arbeidsnormen van de IAO in hun toeleveringsketen 

waarborgen, in overeenstemming met de OESO-richtsnoeren voor multilaterale 

ondernemingen en de tripartiete beginselverklaring van de IAO betreffende 

multinationale ondernemingen en sociaal beleid; vraagt hun een constructieve dialoog 

aan te gaan met lokale werknemers en organisaties; verzoekt de Commissie de 

uitwisseling van beste praktijken aan te moedigen; 

23. wijst op de noodzaak van een gelijk speelveld om werknemers te beschermen tegen 

sociale en milieudumping; vertrouwt erop dat de EU gezien haar kritische massa 

wereldwijd een voortrekkersrol kan spelen en een drijvende kracht voor verandering kan 

zijn; meent dat alleen een multilateraal kader de schending van mensenrechten en 

arbeidsrechten kan voorkomen; spoort de Commissie derhalve aan om tijdens de 

volgende ministeriële bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie samen te werken met 

de internationale partners om een wereldwijd initiatief te lanceren. 
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