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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat de naleving van de fundamentele arbeidsnormen (CLS) en de agenda voor 
waardig werk van de IAO, evenals de OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen en het "Global Compact"-initiatief van de Verenigde Naties, positieve 
gevolgen kan hebben voor nationale economieën, doordat hierdoor sociale en politieke 
stabiliteit ontstaat en de vaardigheden van de beroepsbevolking worden verbeterd; is in dit 
verband van mening dat het opnemen van een sociale clausule in WTO-overeenkomsten 
uiterst belangrijk is aangezien arbeidsnormen van wezenlijk belang zijn voor het behalen 
van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en het bevorderen van de plaatselijke 
ontwikkeling in arme landen; merkt op dat de sociale bepalingen van de preferentiële 
handelsovereenkomsten van de EU als te behalen doelstellingen worden gepresenteerd in 
plaats van als te vervullen wettelijke verplichtingen, aangezien er geen bepaling bestaat 
voor daadwerkelijke handhavingsmechanismen; benadrukt dan ook het belang van 
concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat de sociale bepalingen van de preferentiële 
handelsovereenkomsten van de EU worden uitgevoerd, hierop voldoende toezicht wordt 
gehouden, deze naar behoren worden herzien en op de naleving ervan wordt toegezien;

2. roept de Europese Unie en de lidstaten op druk uit te oefenen op de Europese 
ondernemingen in ontwikkelingslanden opdat zij een voorbeeldfunctie vervullen op het 
gebied van sociale verantwoordelijkheid en bevordering van fatsoenlijk werk;

3. benadrukt dat herhaaldelijke schendingen van de fundamentele arbeidsnormen zijn 
gemeld in verschillende landen met SAP-plusstatus, maar dat dit niet tot de intrekking van 
preferenties heeft geleid; is van mening dat de gebrekkige uitvoering van conditionaliteit 
het doel van de EU om sociaal beleid en fundamentele arbeidsnormen wereldwijd te 
bevorderen ondermijnt en in tegenspraak is met het beginsel van coherent beleid;

4. erkent dat hoewel op het gebied van bilaterale handelsovereenkomsten het koppelen van 
arbeids- en sociale normen aan handelsagenda's wereldwijd geleidelijk aan steeds sterker 
wordt aanvaard, in vrijhandelsovereenkomsten in het algemeen nog weinig naar sociale 
normen wordt verwezen; betreurt dat de EU geen homogene formule heeft voor een 
"sociale clausule" die kan worden opgenomen in alle bilaterale handelsovereenkomsten; 
verzoekt de EU met klem een sociale clausule op te nemen in overeenstemming met 
andere internationaal overeengekomen en erkende normen (bijvoorbeeld de fundamentele 
arbeidsnormen van de IAO) in alle externe handelsovereenkomsten van de EU, met 
inbegrip van de WTO-overeenkomsten;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te verlenen aan initiatieven die gericht zijn 
op het bevorderen van productieve werkgelegenheid, het investeren in menselijke 
hulpbronnen, mechanismen voor herverdeling, sociale bescherming, gendergelijkheid, 
sociale dialoog en doelmatige toepassing van rechten op de arbeidsplaats;
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6. moedigt de partijen bij vrijhandelsovereenkomsten aan het beginsel van volledige en 
productieve werkgelegenheid en waardig werk voor allen te blijven erkennen als een 
belangrijke factor voor duurzame ontwikkeling voor alle landen en als 
prioriteitsdoelstelling van internationale samenwerking, en de ontwikkeling van de 
internationale handel zodanig te bevorderen dat deze leidt tot volledige en productieve 
werkgelegenheid en waardig werk voor allen overeenkomstig de ministeriële verklaring 
van de Economische en Sociale Raad van de VN over volledige werkgelegenheid en 
waardig werk van 2006;

7. verzoekt de partijen bij vrijhandelsovereenkomsten zich ertoe te verbinden om, 
overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de IAO en de 
Verklaring van de IAO over de fundamentele rechten en beginselen op het werk en de 
follow-up daarvan, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens de 86e 
vergadering in 1998, de beginselen betreffende de fundamentele rechten te eerbiedigen, te 
bevorderen en ten uitvoer te leggen, in hun wetgeving en praktijken, te weten:
a) vrijheid van vereniging en daadwerkelijke erkenning van het recht op collectieve 

onderhandelingen;
b) afschaffing van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;
c) daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid; en
d) afschaffing van discriminatie in arbeid en beroep;

8. merkt op dat het aan individuele landen en de lidstaten is de IAO-verdragen te 
ondertekenen, en betreurt de gebrekkige uitvoering en handhaving van de sociale normen, 
in het bijzonder van de IAO-verdragen en de beginselen betreffende de sociale 
verantwoordelijkheid van ondernemingen (SVO) in een aantal partnerlanden van de EU; 
moedigt de EU dan ook aan maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de sociale 
normen daadwerkelijk worden uitgevoerd; benadrukt dat de IAO het gebruik van 
handelssancties ten aanzien van landen die hun internationale verplichtingen niet naleven, 
toestaat; verzoekt de EU een beleid te voeren gebaseerd op stimulansen en sancties in het 
kader van bilaterale en regionale overeenkomsten, om ervoor te zorgen dat de sociale 
bepalingen van de preferentiële handelsovereenkomsten van de EU daadwerkelijk worden 
uitgevoerd; benadrukt dat op coherente wijze toezicht op de SAP- en de SAP-plusstatus 
moet worden gehouden en dat het toezichtproces transparanter moet worden gemaakt;

9. is verheugd over het stelsel van de IAO voor toezicht op internationale arbeidsnormen dat 
op internationaal niveau uniek is en ertoe bijdraagt dat landen de verdragen die zij hebben 
geratificeerd ook daadwerkelijk uitvoeren; benadrukt dat in geval van problemen de IAO 
landen moet ondersteunen door middel van een sociale dialoog en technische bijstand;

10. merkt op dat de EU zich er reeds toe heeft verbonden om, in het bijzonder in haar 
handelsovereenkomsten, fatsoenlijk werk te bevorderen en uitbuiting te bestrijden; merkt 
echter eveneens op dat de EU de mogelijke conditionaliteit die is opgenomen in vele 
bilaterale en regionale vrijhandelsovereenkomsten niet uitvoert; verzoekt de EU in dit 
verband met klem het sociale beleid een plaats te geven binnen de Dienst voor extern 
optreden en ervoor te zorgen dat de CLS worden geratificeerd en uitgevoerd, terwijl 
uitzonderingen op algemene regelingen worden voorkomen, bijvoorbeeld in 
exportproductiezones, aangezien dergelijke uitzonderingen tot nivellering (lees: 
verslechtering) kunnen leiden hetgeen tot afzwakking van bepaalde sociale normen leidt;
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11. benadrukt dat handelsonderhandelingen in het kader van de WTO de sociale ontwikkeling 
niet in gevaar mogen brengen; bevestigt dat de IAO deskundigenverslagen bij de WTO 
moet mogen indienen tijdens handelsgeschillen;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten goed bestuur in de rechtspraak en in financiële en 
belastingzaken aan te moedigen om de sociale dimensie van de globalisering te 
versterken;

13. herhaalt dat SVO een concept is op basis waarvan ondernemingen sociale en ecologische 
aspecten vrijwillig in hun bedrijfsstrategie opnemen; merkt op dat de omzetting in de 
praktijk van het begrip SVO het vertrouwen in het bedrijfsleven kan herstellen, hetgeen 
van wezenlijk belang is voor de Europese sociale markteconomie; merkt echter op dat 
vanwege de verschillende interpretaties van het begrip SVO, op basis waarvan 
verschillende ondernemingen verschillende normen hebben ontwikkeld betreffende 
sociale beoordeling, boekhouding en verslaglegging, de vraag kan worden gesteld of dit 
begrip vergelijkingen mogelijk maakt; erkent de inspanningen van de EU om meer 
algemene richtsnoeren voor de omschrijving en het gebruik van het begrip SVO toe te 
passen; merkt echter op dat het begrip nog altijd op verschillende manieren kan worden 
uitgelegd en worden gebruikt; verzoekt de EU met klem binnen internationale fora 
concrete stappen te zetten om ervoor te zorgen dat SVO niet geheel op vrijwilligheid 
berust en duidelijke wettelijke verplichtingen betreffende mensenrechten en CLS voor 
ondernemingen vast te stellen, evenals doeltreffende manieren om hen in geval van 
schendingen aansprakelijk te stellen; is bijvoorbeeld van mening dat wanneer 
multinationals lidstaten om investeringsgaranties verzoeken, de lidstaten dergelijke 
garanties aan de uitvoering van de officiële SVO-richtsnoeren moeten verbinden;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten een proactieve aanpak te ontwikkelen om de 
sociale gevolgen van met de globalisering samenhangende aanpassingen en 
herstructureringen aan te pakken;

15. verzoekt de Commissie de naleving van de IAO-verdragen op meer proactieve wijze te 
bevorderen en een EU-hotline voor kinderarbeid op te richten om EU-burgers de 
mogelijkheid te geven Europese ondernemingen aan te geven die waar dan ook ter wereld 
kinderen te werk zetten; is van mening dat deze hotline een kleine maar toereikende 
onderzoekscapaciteit moet hebben om een jaarverslag over zijn bevindingen te kunnen 
uitbrengen en Europese ondernemingen bij te kunnen staan in hun inspanningen om 
kinderarbeid uit hun toeleveringsketen te bannen;

16. verzoekt de EU met klem op internationaal niveau de nodige maatregelen te treffen om de 
sociale dumping te bestrijden die deel uitmaakt van de bedrijfspraktijken van bepaalde 
landen, zowel in de EU als in derde landen waaraan de EU ontwikkelingshulp verstrekt;

17. wijst op de behoefte om een juiste balans te vinden tussen het versterken van het 
concurrentievermogen van ondernemingen en het aanpakken van de gevolgen van 
bedrijfspraktijken voor het milieu en de maatschappij; is verheugd over de door de 
Commissie genomen initiatieven om de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen 
(SVO) op te nemen in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve 
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groei.
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