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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. juicht het toe dat in de mededeling van de Commissie van 25 oktober 2011 betreffende 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van een nieuwe definitie wordt 
benadrukt dat de naleving van geldend recht en collectieve overeenkomsten een voorwaarde 
is voor verantwoord handelen en dat ter verduidelijking van het noodzakelijke kader voor de 
verantwoordelijkheid van ondernemingen de eis wordt gesteld dat bedrijven aandacht voor 
"mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun 
bedrijfsactiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun 
stakeholders"; wijst er met klem op dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
ondernemingen zich ook moet uitstrekken tot hun handelen tegenover en in derde landen;

2. is ingenomen met de inspanningen van de Europese Unie en de lidstaten om hun beleid in 
overeenstemming te brengen met de in 2011 herziene OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten1, en benadrukt dat deze inspanningen, met name op het gebied van de 
mondiale economische bedrijvigheid, nog niet hebben geleid tot voldoende betrokkenheid bij 
de naleving van de relevante sociale, milieu- en mensenrechtennormen en de toetsing 
daarvan;

3. onderstreept dat het van groot belang is om bij de evaluatie van het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van een bedrijf de gehele leveringsketen in aanmerking te nemen; 
acht het van essentieel belang over doeltreffende en transparante indicatoren te beschikken 
voor de systemische meting van de precieze effecten van het handelen van ondernemingen;

4. benadrukt dat alle 27 lidstaten vaart moeten maken met de herziening van hun nationale 
actieplannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, en met de ontwikkeling van 
nationale plannen voor de tenuitvoerlegging van de relevante OESO-richtlijnen en VN-
richtsnoeren, die uiterlijk in december 2013 gereed moeten zijn; is van oordeel dat de 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat deze plannen worden opgesteld met medewerking van 
alle betrokken belanghebbenden, waaronder ngo's, het maatschappelijk middenveld, 
vakbonden, werkgeversorganisaties en nationale mensenrechteninstellingen; verzoekt de EU 
ervoor te zorgen dat er gemakkelijker profijt kan worden getrokken van de ervaringen van de 
lidstaten die dit proces momenteel ondergaan; moedigt de lidstaten aan voort te bouwen op 
de in de ISO-norm 26000 vervatte richtsnoeren, de meest recente versie van het Global 
Reporting Initiative en de door de Europese Groep van nationale mensenrechteninstellingen 
ontwikkelde begeleiding;

5. onderstreept dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen binnen de 
EU en in derde landen moet worden uitgebreid tot terreinen als de arbeidsorganisatie, de 
kwaliteit van banen, gelijke kansen, maatschappelijke integratie, de bestrijding van 

                                               
1 Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, 17e zitting, 21 maart 2011, verslag van de speciale 
vertegenwoordiger van de secretaris-generaal over de kwestie mensenrechten en transnationale ondernemingen en 
andere bedrijven, John Ruggie: "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United 
Nations Protect, Respect and Remedy Framework" (A/HRC/17/31) (hierna: de "VN-richtsnoeren").
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discriminatie en permanente bijscholing;

6. dringt aan op grotere beleidscoherentie op EU-niveau door openbare aanbestedingen, 
exportkredieten, goed bestuur, concurrentie, ontwikkeling, handel, investeringen en andere 
beleidsterreinen en overeenkomsten in overeenstemming te brengen met de sociale, milieu-
en mensenrechtennormen die zijn verankerd in de desbetreffende richtsnoeren en beginselen 
van de OESO en de VN; pleit in dit verband zowel voor samenwerking met de 
vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en consumenten als voor het opvolgen van 
relevant advies van de NMI, zoals het verslag over mensenrechten en aanbestedingen dat de 
Europese Groep van nationale mensenrechteninstellingen bij de Commissie heeft ingediend; 
verzoekt om een betekenisvolle en adequate effectbeoordeling van wetgevingsvoorstellen om 
eventuele incoherentie met de VN-richtsnoeren tijdig op te sporen, en dringt aan op 
coördinatie met de werkgroep voor het bedrijfsleven en de mensenrechten van de VN om 
verschillende en tegenstrijdige interpretaties van de VN-richtsnoeren te vermijden; erkent de 
waarde van het VN-mensenrechtenkader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; 
herinnert tegelijkertijd aan de belangrijke rol van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met inbegrip van artikel 16, waarin het fundamentele recht op 
ondernemerschap wordt gewaarborgd; meent dat dit recht naar behoren in acht moet worden 
genomen en dienst moet doen als ijkpunt voor de ondersteuning van beleidsmaatregelen op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de EU; onderstreept hoe 
belangrijk het is het evenwicht te bewaren tussen de vrijheid van ondernemerschap en de 
andere rechten die in dit handvest worden gewaarborgd, evenals internationaal erkende 
beginselen en richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; is in dit verband 
ingenomen met de inspanningen van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
voor het vergaren van aanwijzingen en deskundigheid met betrekking tot het bestaan en de 
interpretatie van de vrijheid van ondernemerschap;

7. blijft van de EU-instellingen en -ambtenaren, met inbegrip van de speciale 
vertegenwoordiger van de EU inzake mensenrechten en de landen- en regiospecifieke 
speciale vertegenwoordigers van de EU, verwachten dat zij zich inzetten voor de bevordering 
van de sociale, milieu- en mensenrechtennormen in alle externe betrekkingen en al het extern 
optreden van de EU; verzoekt de Commissie en de lidstaten om vóór de sluiting van multi-
en bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten, tijdens de evaluatie daarvan en bij de 
toekenning van ontwikkelingshulp, effectbeoordelingen uit te voeren ten aanzien van de 
grondrechten, en te waarborgen dat deze rechten worden geëerbiedigd;

8. erkent dat NMI die zich hebben verbonden aan de beginselen van Parijs in een goede positie 
verkeren om steun te bieden bij de tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren, en ook de 
toegang tot rechtsmiddelen kunnen vergemakkelijken of zelfs waarborgen; verzoekt de EU 
en de lidstaten om naast de ondernemingen en de vertegenwoordigingen van de werknemers, 
werkgevers en consumenten de NMI te erkennen als belangrijke partner voor het bevorderen 
van de zakelijke en de mensenrechtenagenda, het ontwikkelen van banden tussen het 
bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld, en het bevorderen van de 
internationaal erkende sociale, milieu- en mensenrechtennormen en -richtsnoeren; roept de 
lidstaten in dit verband op het mandaat van de NMI te versterken en uit te breiden om ze zo 
doeltreffender te maken, of wanneer er geen sprake is van NMI die voldoen aan de 
beginselen van Parijs, stappen te ondernemen om deze op te richten; verzoekt de EU 
passende strategische steun te ontwikkelen; legt zich erop toe een jaarlijkse 
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gedachtewisseling met NMI op te zetten in het kader van de Commissie LIBE en/of DROI, 
voortbouwend op de ervaring van de Commissie DROI met gedachtewisselingen over de 
topbijeenkomst in 2011 van ombudsmannen uit de EU en het oostelijk partnerschap, en 
dergelijke uitwisselingen aan te vullen met gerichte workshops over de mensenrechten en het 
bedrijfsleven;

9. juicht toe dat de Internationale Arbeidsorganisatie op 14 juni 2012 Aanbeveling nr. 202 
inzake nationale socialebeschermingsniveaus heeft aangenomen; gaat de kwestie 
mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen op de agenda plaatsen van de 
komende EU-bijeenkomsten met derde landen, met name de landen waarmee de EU een 
bijzondere band heeft; wenst dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een plaats krijgt 
in de betrekkingen die de EU op grond van overeenkomsten met derde landen onderhoudt, en 
verzoekt indien nodig om vertalingen van de VN-richtsnoeren, verzorgd door het EP of 
andere EU-instellingen;

10. vraagt de EU en met name de Commissie ervoor te zorgen dat de NMI die aan de beginselen 
van Parijs voldoen als belangrijke partners worden beschouwd voor het behalen van de 
doelstellingen van financiële instrumenten, zoals het Europees Instrument voor democratie 
en de mensenrechten (EIDM), en dat deze NMI financiële instrumenten kunnen inzetten voor 
een doeltreffend gebruik van hun unieke positie en deskundigheid op het gebied van de 
mensenrechten om ruimte te creëren voor dialoog tussen verschillende belanghebbenden, 
waaronder overheidsinstellingen, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, en 
met het oog daarop:

(1) ervoor te zorgen dat de thema's maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
mensenrechten in het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2014-
2020 deel uitmaken van de prioriteiten van de afzonderlijke financiële instrumenten; en 
tevens 

(2) specifieke steun te ontwikkelen in het kader van het EIDM voor opleiding en algemene 
capaciteitsopbouw op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
mensenrechten voor maatschappelijke organisaties, NMI, mensenrechtenbeschermers, 
vakbonden en andere mensenrechtenorganisaties;

11. wenst, om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van de nieuwe strategie inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen bijdraagt aan de belangen van de samenleving in 
al haar diversiteit, de eerbiediging van de mensenrechten en een route naar duurzame en 
inclusieve groei en vooruitgang, dat EU-richtsnoeren voor de verplichte bekendmaking van 
niet-financiële informatie van bedrijven (waaronder sociale, milieu- en bestuursinformatie) 
transparantie waarborgt, door een duidelijk, ondubbelzinnig, gemeenschappelijk en 
vastgelegd kader met een uitdrukkelijke verwijzing naar de mensenrechten te bieden, dat 
volledig in overeenstemming is met de OESO- en de VN-richtsnoeren en -beginselen en dat 
gebaseerd is op objectieve indicatoren voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, zoals de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen en het percentage vrouwen in leidinggevende posities,
jeugdloon, de mogelijkheid voor werknemers zich in een vakbond te verenigen en collectieve 
onderhandelingen te voeren, de daadwerkelijke garantie van veilige arbeidsomstandigheden
en invaliditeit;

12. verzoekt de EU de interne tekortkomingen op het gebied van capaciteit en deskundigheid aan 
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te pakken door binnen alle EU-instellingen en beleidsterreinen omvangrijke 
opleidingsprogramma's op het gebied van de mensenrechten en het bedrijfsleven in te 
voeren;

13. herhaalt haar aan de EU en de lidstaten gerichte oproep om de naleving van bestaande wetten 
te verbeteren door oplossingen te bieden voor zorgen op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en de mensenrechten, alsook om aanvullende oplossingen te 
ontwikkelen voor het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven binnen 
en buiten de EU, teneinde sociale dumping tegen te gaan;

14. pleit voor de nodige zorgvuldigheidseisen op EU-niveau met betrekking tot de eerbiediging 
van de mensenrechten en de leveringsketen, die onder meer voldoen aan de 
zorgvuldigheidsrichtsnoeren van de OESO voor verantwoorde bevoorradingsketens van 
mineralen uit risicovolle en conflictgebieden, onder meer gebieden waar de risico's op niet-
naleving en de potentiële effecten daarvan het hoogst zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot 
mondiale en lokale leveringsketens, conflictmineralen, uitbesteding en landroof, en gebieden 
waar producten worden geproduceerd die gevaarlijk zijn voor het milieu en de 
volksgezondheid; is ingenomen met de reeds door de EU opgezette programma's, met name 
het programma voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT), en 
ondersteunt particuliere initiatieven zoals het initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI);

15. verzoekt de EU en de lidstaten ook wanneer zij optreden als zakenpartner (bijv. in verband 
met openbare aanbesteding, staatsbedrijven, joint ventures, exportkredietgaranties en 
grootschalige projecten in derde landen) de eerbiediging van de richtsnoeren van de OESO 
en de VN als een prioriteit te beschouwen en dit tot uiting te brengen in specifieke 
bepalingen die consequenties omvatten voor bedrijven die sociale, milieu- en 
mensenrechtennormen onmiskenbaar overtreden; beveelt aan dat het verwachte EU-platform 
voor externe samenwerking en ontwikkeling wordt betrokken bij de vaststelling van 
dergelijke mogelijkheden om de kwaliteit en efficiëntie van externe samenwerking, 
gemengde mechanismen en financiële instrumenten van de EU zo te verbeteren, en dat dit 
platform ook een rol speelt bij de samenwerking en coördinatie tussen de EU, financiële 
instellingen en andere belanghebbenden op dit gebied;

16. benadrukt hoe belangrijk het VN-raamwerk "Protect, Respect and Remedy" is, en meent dat 
er passende maatregelen moeten worden genomen om de drie pijlers hiervan, namelijk de 
taak van de overheid om tegen schending van de mensenrechten te beschermen, de 
verantwoordelijkheid van ondernemingen om de mensenrechten te eerbiedigen, en 
doeltreffender toegang tot verhaalmechanismen, ten uitvoer te kunnen leggen;

17. onderstreept dat Europese ondernemingen, hun dochterondernemingen en toeleveranciers, 
gezien hun gewicht in het internationale handelsverkeer, een fundamentele rol spelen in de 
mondiale bevordering en verspreiding van sociale en arbeidsnormen; erkent dat het vaak 
zinvoller is om klachten over EU-bedrijven die actief zijn in het buitenland ter plekke op te 
lossen; is ingenomen met de nationale contactpunten van de OESO als staatgebonden niet-
wettelijke mechanismen die bij een breed scala aan zakelijke en mensenrechtengeschillen 
kunnen bemiddelen; dringt echter aan op grotere inspanningen van bedrijven voor het 
ontwikkelen van geschillenmechanismen die in overeenstemming zijn met de in de VN-
richtsnoeren vervatte doeltreffendheidscriteria, en op aanvullende sturing op grond van 
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gezaghebbende internationaal erkende beginselen en richtsnoeren, met name de onlangs 
bijgewerkte OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de tien beginselen van 
het United Nations Global Compact, de ISO-norm 26000 voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van organisaties en de Tripartiete Verklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie over beginselen inzake multinationale ondernemingen en sociaal beleid;

18. is ingenomen met de intentie van de Commissie om de internationale privaatrechtbepalingen 
uit de Brussel I-verordening te wijzigen, en met name het beginsel van noodbevoegdheid in 
te voeren; onderstreept dat verder moet worden gewerkt aan een doeltreffende toegang tot 
rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen die voortvloeien uit 
handelingen van bedrijven buiten de EU, door de Brussel I- en Rome II-verordeningen te 
hervormen; pleit voor doeltreffende maatregelen voor het wegnemen van bestaande 
belemmeringen, zoals buitensporige proceskosten, via initiatieven zoals de ontwikkeling van 
minimumnormen voor collectief verhaal en oplossingen voor het probleem van een eigen 
rechtspersoonlijkheid van bedrijven;

19. dringt aan op de ontwikkeling van doeltreffendere normen inzake transparantie en 
controleerbaarheid voor EU-technologiebedrijven met betrekking tot de uitvoer van 
technologieën die kunnen worden gebruikt om de mensenrechten te schenden of om de 
veiligheidsbelangen van de EU te schaden;

20. is verheugd dat de Commissie voornemens is de kwestie maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in het kader van de uitbreiding aan te kaarten; betreurt echter dat er in het kader 
van de toetredingsonderhandelingen met de kandidaat-lidstaten geen sprake is van een 
concrete aanpak van deze kwestie, en dat dit concept ontbreekt in de mededeling van de 
Commissie van 10 oktober 2012 over de uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 
2012-2013 (COM(2012)0600);

21. juicht toe dat de Commissie voornemens is zich in te zetten voor de invoering van 
wereldwijde campagnes, internationale richtsnoeren en aanvullende juridische maatregelen 
om ervoor te zorgen dat ondernemingen een positief effect hebben op samenlevingen in het 
buitenland; herinnert eraan dat de positieve effecten van ondernemingen op samenlevingen in 
het buitenland onder meer kunnen worden gemeten aan de hand van de toegang van de lokale 
bevolking tot hulpbronnen, de voedselsoevereiniteit van de bevolking en het eigen 
ontwikkelingspotentieel van de samenleving;

22. dringt aan op de toepassing van het "ken uw eindgebruiker"-beginsel om stroomopwaartse en 
stroomafwaartse mensenrechtenschendingen in productie- of handelsstromen te voorkomen;
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