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SUGGESTIES

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

1. verzoekt de Europese Unie de beginselen van geleide en eerlijke handel te handhaven en 
protectionisme te verwerpen, evenals iedere poging om de legitieme relatieve voordelen 
van ontwikkelingslanden die de mensen- en vakbondsrechten eerbiedigen, af te zwakken, 
en WTO artikel XXIV anders te interpreteren zodat kwetsbare productie- en andere 
sectoren van handelsovereenkomsten kunnen worden uitgesloten, wanneer dit 
gerechtvaardigd is;

2. bevestigt dat in alle handelsovereenkomsten verplicht moet worden gesteld dat de partijen 
de kernnormen zoals vastgelegd in de verklaring van de IAO over de fundamentele 
beginselen en rechten, hebben geratificeerd en doeltreffend ten uitvoer hebben gelegd, en 
dat het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling dezelfde bindende status heeft als de 
bepalingen betreffende markttoegang en onder dezelfde regeling voor het beslechten van 
geschillen valt;

3. benadrukt dat de Commissie, naast haar daadwerkelijke samenwerking met de IAO en 
andere verdragsorganen, ook moet voortgaan met de vervulling van haar taak van het 
evalueren van de gevolgen van handelsonderhandelingen voor sociale, milieu- en 
mensenrechten, en dat zij vakbonden en NGO's werkzaam op milieu- en sociaal gebied op 
transparante wijze moet blijven raadplegen tijdens het onderhandelings- en 
uitvoeringsproces van handelsovereenkomsten om te waarborgen dat deze organisaties 
daadwerkelijk het recht hebben om schendingen aan de kaak te stellen;

4. wenst dat in toekomstige handelsovereenkomsten en in de herziene SAP+-verordening 
onsamenhangende punten en tekortkomingen op het gebied van transparantie en billijke 
procedures worden weggenomen door toepassing van transparante criteria over de 
naleving van de rechten van werknemers en milieu- en mensenrechten in partnerlanden;

5. is verheugd over het gebruik van duurzaamheidseffectbeoordelingen, maar betreurt dat 
niet altijd volledig naar de uitkomsten ervan wordt gehandeld, zoals in West-Afrika; 
benadrukt ten aanzien van Colombia de invloed die de EU zowel voorafgaande aan 
handelsovereenkomsten als tijdens de uitvoering ervan kan hebben bij het nastreven van 
concrete verbeteringen op het gebied van de rechten van werknemers en mensenrechten; 

6. erkent dat de huidige en toekomstige handelsovereenkomsten in een tijd van 
laagconjunctuur tot stand komen, dat door productieverplaatsing vele banen verloren gaan 
en dat het handelsbeleid van de EU gericht moet zijn op de voorkoming van een 
excessieve of te snelle afname van het EU-marktaandeel en de werkgelegenheid in alle 
sectoren; wenst dat handelsovereenkomsten worden gesloten met inachtneming van het 
toepassingsgebied van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, teneinde 
herstructureringsactiviteiten voldoende te kunnen ondersteunen; 

7. wenst dat tijdens de handelsonderhandelingen van de EU de verplichtingen en de rechten 



PE438.256v01-00 4/4 PA\802250NL.doc

NL

van investeerders en ondernemingen, zoals bepaald in het proces van Heiligendamm, 
worden bevorderd, en dat in handelsovereenkomsten de naleving verplicht wordt gesteld 
van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de Tripartiete Verklaring 
van de IAO over multinationale ondernemingen en sociaal beleid, het Global Compact-
initiatief van de VN en de aanbevelingen van de speciale vertegenwoordiger van de VN 
inzake het bedrijfsleven en mensenrechten;

8. wenst dat klachten over sociale problemen ter oplossing,  follow-up en evaluatie aan 
onafhankelijke deskundigen worden voorgelegd;

9. benadrukt dat de opname in handelsovereenkomsten van "Mode IV" over het tijdelijke 
verkeer van werknemers afhankelijk moet zijn van de naleving van nationale 
arbeidsnormen en collectieve overeenkomsten door partnerlanden; 

10. verzoekt de EU haar steun te verlenen aan uitbreiding van het mechanisme voor 
herziening van het handelsbeleid van de WTO met de handelsgerelateerde aspecten van 
duurzame ontwikkeling, waaronder de belangrijkste arbeidsnormen, en wijziging van de 
definitie van het begrip subsidie in de WTO-overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen, om ervoor te zorgen dat in exportproductiezones de 
belangrijkste arbeidsnormen worden nageleefd en de mensenrechten worden geëerbiedigd.


