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SUGGESTIES

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

1. is blij met het feit dat de sociale clausule in artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU) zowel binnen als buiten de grenzen van de EU van 
toepassing is;

2. onderstreept de noodzaak dat sociale bepalingen die zijn vervat in handelsovereenkomsten 
van de EU ten uitvoer worden gelegd en adequaat worden bewaakt; acht het noodzakelijk dat 
wordt gewaarborgd dat er herzienings- en handhavingsmechanismen beschikbaar zijn;

3. roept de Commissie op om in handelsovereenkomsten van de EU bindende bepalingen op te 
nemen inzake sociale normen en de doelstellingen ten aanzien van volledige en productieve 
werkgelegenheid, ook voor vrouwen en jongeren, waardig werk, respect voor de rechten van 
werknemers, alsmede gendergelijkheid;

4. onderstreept het belang van bindende verplichtingen op het gebied van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor bedrijven en roept de Commissie op om de lidstaten te 
ondersteunen bij het zorgvuldig bewaken van de tenuitvoerlegging en het waarborgen van de 
juridische handhaving van deze verplichtingen;

5. benadrukt dat het belangrijk is om ook in ontwikkelingslanden PCD-contactpunten (PCD -
Samenhang in het ontwikkelingsbeleid) te vestigen om de uitwisseling van informatie te 
verbeteren, onder meer over zaken die de bevoegdheden van de EU overstijgen, zoals een 
iedereen ten goede komende besteding van huuropbrengsten van hulpbronnen, belastingen en 
overmakingen; roept de Commissie op om sociaal beleid tot een integraal onderdeel te 
maken van het werk van de EDEO;

6. roept de Commissie op om het effect van voorgestelde wetgeving voor niet-EU-landen, met 
name op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid, mee te nemen als onderdeel van 
reguliere effectbeoordelingen;

7. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan meer aandacht te besteden aan de 
participatie en integratie van migranten, vooral vrouwen en kinderen, in de ontvangende 
landen, alsmede aan de meeneembaarheid van sociale rechten;

8. roept de Commissie op om met werknemersorganisaties en vakbonden buiten de EU een 
maatschappelijke dialoog aan te gaan over de implementatie van sociale normen in hun 
respectieve landen.


