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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de externe dimensie van het sociale beleid, ter bevordering van arbeids- en sociale 
normen en de sociale verantwoordelijkheid van Europese ondernemingen
(2010/2205(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen artikel 2, 3, 6 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gelet op de artikelen 7, 9, 145-161, 206-209 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie,

– gelet op de artikelen 5,12, 14, 15,16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 en 36 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens (1948) en andere VN-
instrumenten over de mensenrechten, met name de verdragen over de burgerlijke en 
politieke rechten (1966) en over de economische, sociale en culturele rechten (1966), het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1965), alsmede 
het Verdrag betreffende afschaffing van alle vormen van discriminatie van de vrouw 
(1979), en het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989),

– gelet op het Europees Sociaal Handvest, in het bijzonder de artikelen 5, 6 en 19,

– gezien het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers,

– Gelet op de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie, met name de acht 
basisverdragen inzake  de vrijheid van vereniging, de effectieve erkenning van het recht 
op collectieve onderhandeling van werknemers (Verdragen nrs. 87 en 98),  de uitbanning 
van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid (Verdragen nrs. 29 en 05), de 
uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep (Verdragen nrs. 100 en 111) en de 
effectieve afschaffing van kinderarbeid (Verdragen nrs. 138 en 182),

– Eveneens gelet op onderstaande ILO-Verdragen:  nr. 94 over arbeidsbepalingen in 
overheidscontracten;  Nr. 117 betreffende de werkgelegenheidspolitiek, met name Deel 
IV; Nr. 154 betreffende de bevordering van het collectief onderhandelen,

– gezien de agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor waardig werk en 
het mondiale banenpact van de ILO dat op 19 juni 2009 tijdens de Conferentie van de 
ILO is aangenomen,

– gezien de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, 
evenals de verklaring die tijdens de vierde WTO-ministersconferentie op 14 november 
2001 in Doha is goedgekeurd, met name paragraaf 31,

– gelet op de algemene overeenkomst betreffende handel en diensten, met name artikel 1, 
lid 2, letter d, de zogeheten MODE 4,
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– gezien het verslag van de Wereldcommissie voor de sociale dimensie van de 
mondialisering met de titel "Een eerlijke globalisering die kansen schept voor iedereen”1,

– gezien de verklaring die de leiders van de G20 hebben aangenomen op de vergadering 
van 24 en 25 september 2009 in Pittsburgh,

– gezien Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 546/20092,

– gezien Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van 
diensten3 (de PWD),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 september 1996 over de mededeling van de 
Commissie over de bepalingen inzake de eerbiediging van de democratische beginselen 
en de rechten van de mens in de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en derde landen 
(COM(1995)0216) 4, alsmede zijn resolutie van 14 februari 2006 over de mensenrechten-
en democratieclausule in EU-overeenkomsten5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 oktober 2001 over openheid en democratie in 
de internationale handel6, waarin aangedrongen wordt op naleving van de sociale 
minimumnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en op de aanvaarding 
door de Europese Unie van de besluiten van de IAO, met inbegrip van eventuele 
oproepen tot sancties in verband met ernstige overtredingen van de sociale 
minimumnormen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 mei 2007 over het thema "Bevordering van 
waardig werk voor iedereen"7, die aandringt, in het kader van de bevordering van 
waardig werk, op de opname van sociale normen in de handelsovereenkomsten van de 
Europese Unie, in het bijzonder bilaterale overeenkomsten,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2005 over de sociale dimensie van 
de globalisering8,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 juli 2005 over de uitbuiting van kinderen in 
ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor kinderarbeid9,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 over eerlijke handel en 
ontwikkeling10,

                                               
1 Genève, IAO 2004.
2 PB L 48 van 22.2.2008, blz. 82.
3 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
4 PB C 320 van 28.10.1996, blz. 261.
5 PB C 290E van 29.11.2006, blz. 107.
6 PB C 112E van 9.5.2002, blz. 326.
7 PB C 102E van 24.4.2008, blz. 321.
8 PB C 280E van 18.11.2006, blz.65.
9 PB C 157E van 6.7.2006, blz. 84.
10 PB C 303E van 13.12.2006, blz. 865.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 mei 2007 over Europa als wereldspeler -
Externe aspecten van het concurrentievermogen1 in antwoord op de mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement met de titel : Europa als wereldspeler 
-  Wereldwijd concurreren -  een bijdrage aan de EU-strategie voor groei en 
werkgelegenheid" (COM(2006)0567),

– onder verwijzing naar zijn resoluties over economische partnerschapsovereenkomsten 
met de ACS-regio's en landen, met name die van 26 september 20022, 23 mei 20073 en 12 
december 20074,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 juni 2010 inzake kinderarbeid5,

– gezien de conclusies van de Raad van 16 september 2010 inzake een veranderende 
wereld: een uitdaging voor de EU,

– gezien de mededeling van de Commissie "De sociale dimensie van de globalisering – hoe 
de EU ertoe bijdraagt dat iedereen er voordeel van heeft" (COM(2004)0383),

– gezien de mededeling van de Commissie "Bevordering van waardig werk voor iedereen –
Bijdrage van de Europese Unie aan de uitvoering van de agenda voor waardig werk over 
de hele wereld" (COM(2006)0249),

– gezien de Commissiemededeling met de titel “Handel, groei en wereldvraagstukken:
Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie” (COM(2010)0612),

– gezien het stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP), dat sinds 1 januari 2006 van 
kracht is en dat toegang zonder douanerechten verleent dan wel een verlaagd tarief 
toekent voor een toenemend aantal producten en tevens een nieuwe prikkel bevat voor 
kwetsbare landen met specifieke handels-, financiële of ontwikkelingsbehoeften,

– gezien alle overeenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen,

– gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van landen van 
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de Europese Unie, op 23 juni 
2000 te Cotonou ondertekend, alsmede de herzieningen van de overeenkomst van 2005 
en 2010,

– gezien de afsluiting van de onderhandelingen tussen de EU en Colombia en Peru over een 
meerpartijenovereenkomst inzake de handel,

– gezien de hoorzitting van het Europees Parlement "Sociale en milieunormen in 
onderhandelingen over handelsakkoorden" van 14 januari 2010,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

                                               
1 PB C 102 E van 24.4.2008, blz. 128.
2 PB C 273E van 14.11.2003, blz. 305.
3 PB C 102E van 24.4.2008, blz. 301.
4 PB C 323E van 18.12.2008, blz. 361.
5 Conclusies van de Raad van 14.6.2010 over kinderarbeid, 10937/1/10.
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– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie internationale handel 
(A7-0000/2011),

A. overwegende dat de geloofwaardigheid en reputatie van de Europese Unie zijn afgeleid 
van de praktijk in de lidstaten en doorslaggevende instrumenten van de Europese Unie 
vormen als er met derde landen wordt onderhandeld over handelsbetrekkingen,

B. overwegende dat bescherming van vakbondsactivisten een verplichting vormt voor alle 
lidstaten en voor alle andere staten die de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens van de Verenigde Naties hebben geratificeerd,

C. overwegende dat de kernverdragen van de IAO international worden erkend als grondslag 
voor eerlijke internationale handel en dat helaas niet alle lidstaten deze ten volle naleven,

D. overwegende dat het in  het belang van de Unie is bilaterale handelsovereenkomsten te 
sluiten ten voordele van de Unie en de handelspartners, zo lang beide partijen de rechten 
naleven die verankerd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

E. overwegende dat in de houding van alle lidstaten duidelijk de beginselen van het 
Europees sociaal model moeten doorklinken als sociale vraagstukken en samenwerking 
tussen de lidstaten op de grondslag van de open coördinatiemethode op het spel staan,

F. overwegende dat de Verenigde Staten – de zelfbenoemde hoofdbewaker van de 
democratie in de wereld – slechts twee van de acht basisverdragen van de IAO hebben 
geratificeerd, te weten de verdragen nr. 105 over dwangarbeid en 182 over kinderarbeid,

G. overwegende dat sommige ontwikkelingslanden  zeggen dat zij onder druk worden gezet 
om hun relatieve voordeel op te geven als de Unie erop aandringt dat de hand wordt 
gehouden aan internationale arbeidsnormen,

H. overwegende dat sommige derde landen trachten MODE41 te handhaven als zij met de 
EU onderhandelen over handelsovereenkomsten,

I. overwegende dat er krachtige stemmen opgaan die stellen dat codes inzake de sociale 
verantwoordelijkheid van ondernemingen (SVO) in onvoldoende mate waarborgen dat 
optreden en gedrag van multinationale ondernemingen in overstemming zijn met niet 
bindende SVO-documenten,

J. overwegende dat de aanneming van een richtlijn ter regulering van SVO en handhaving 
van de naleving daarvan op EU-niveau werkelijkheid moet worden,

K. overwegende dat het vrij verkeer van (met name multinationale ondernemingen) tussen 
lidstaten en zelfs naar partnerlanden door de globalisering wordt vergemakkelijkt,

L. overwegende dat de rol van de IAO de afgelopen jaren beduidend is uitgehold en als 
regel wordt beperkt tot het aannemen van verklaringen die vervolgens niet worden 
nageleefd,

                                               
1 WTO: GATS, Artikel 1, lid 2, letter d) = MODE 4.
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M. overwegende dat er andermaal moet worden gewezen op onvoorwaardelijke eerbiediging 
van het recht van vereniging en effectief collectief onderhandelen,

N. overwegende dat de agenda inzake waardig werk moet worden bevorderd,

O. overwegende dat de gelijkheid van mannen en vrouwen op het gebied van beloning moet 
worden bevorderd,

Algemene beginselen

1. herinnert eraan dat de EU ernaar streeft de in de wereld te toon aan te geven op het 
gebied van sociaal beleid door op mondiaal niveau sociale doelen te bevorderen; wijst 
met nadruk op de belangrijke rol die aan het Europees Parlement wordt verleend door het 
Verdrag van Lissabon, waardoor zijn invloed sterk is toegenomen;  

2. herinnert eraan dat bij het nastreven van communautair beleid en communautaire doelen 
rekening moet worden gehouden met de horizontale sociale clausule in artikel 9 VWEU, 
bij voorbeeld met betrekking tot artikel 46, artikel 49 VWEU of het handelsbeleid van de 
EU kan de Gemeenschap niet voorbij gaan aan de eisen inzake algemeen belang1;

3. wijst er voorts andermaal op dat in artikel 7 VWEU logische samenhang van het EU-
beleid wordt geëist en dat de wetgever rekening moet houden met alle doelen van de EU 
en moet optreden overeenkomstig het beginsel van bevoegdheidstoedeling, hetgeen 
inhoudt dat bij de vaststelling van een wet met een specifieke wettelijke grondslag het 
juiste evenwicht moet worden gevonden tussen diverse doelen en/of belangen2;

4. wijst op de aanpak in sommige lidstaten die onverenigbaar is met de kernverdragen van 
de IAO, met name op het gebied van het opwerpen van belemmeringen van de vrijheid 
van vereniging en collectief onderhandelen, hetzij door bevordering van 
nepzelfstandigheid of door individuen te dwingen afstand te nemen van collectieve 
overeenkomsten;

Internationale samenwerking – sociaal verbond

5. wijst er nogmaals op dat de EU op wereldgrondslag door de unieke combinatie van 
economische dynamiek en een sociaal model wordt beschouwd als een magneet en een 
aantrekkelijke partner;

6. wijst er met nadruk op dat door het Europees sociaal model gelijke kansen worden 
geboden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt en dat sociale diensten in gelijke 
mate beschikbaar zijn, en dat dit de voornaamste pijlers zijn van het economische succes;

7. herhaalt met klem dat de geloofwaardigheid en reputatie van de Europese Unie niet 
mogen worden bedreigd doordat lidstaten en de Europese Unie zelf iets anders zeggen 
dan zij doen;

                                               
1 Advies van de Juridische Dienst  van het EP over het toepassingsgebied van artikel 9 VWEU (horizontale 
sociale bepaling) waarom was verzocht door de voorzitter van de EMPL-commissie (SJ-00004/10), paragraaf 15.
2 Ibidem, punt 8.
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8. stelt voor dat er een nieuwe sociaal verbond wordt opgebouwd waarin het belang van 
sociale vraagstukken wordt benadrukt en waarin de nadruk wordt gelegd op 
tenuitvoerlegging en handhaving van pragmatische en duurzame oplossingen; 
onderstreept in dit verband dat het belangrijk is dat de sociale partners  zich meer bewust 
worden van hun rechten en plichten;

9. pleit ervoor dat de Unie afziet van handelsovereenkomsten met landen die beschikken 
over productiefaciliteiten in  exportproductiezones, en acht tegelijkertijd het stijgende 
aantal uitzendkrachten en hun uitbuiting in de industriegebieden van sommige lidstaten 
uitzonderlijk verontrustend;

10. steunt het scheppen van instrumenten voor een duurzame gedachtewisseling met 
partnerlanden op de grondslag van wederzijds respect en streeft naar ontwikkeling van 
het eigen potentieel van partnerlanden;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten met de partnerlanden samen te werken om ervoor 
te zorgen dat gelijkheid van mannen en vrouwen in en buiten de Unie werkelijkheid 
wordt;

12. verzoekt Commissie en lidstaten voorts te werken aan beëindiging van de discriminatie 
van gehandicapten en andere kwetsbare groepen in en buiten de Unie;  

13. wijst erop dat de uitgaven van de Unie in het kader van ontwikkelingssamenwerking, 
associatie- of stabiliteitsovereenkomsten en handelsovereenkomsten unieke kansen 
bieden om partnerlanden te helpen bij het totstandbrengen van levensvatbare structuren 
voor onderwijs en maatschappelijke bijstand met het oog op meer sociale zekerheid en 
dus meer welvaart;

14. dringt erop aan in de nieuwe dienst voor extern optreden sociale attachés te benoemen ter 
bevordering van zijn doelmatigheid op het gebied van sociaal beleid en met name om 
ervoor te zorgen dat waardig werk voor iedereen ten uitvoer wordt gelegd als centraal 
beleidsdoel;

15. wijst er andermaal op dat de huidige WTO-aanpak industrielanden meer voordeel 
oplevert dan ontwikkelingslanden  en ertoe leidt dat deze laatste steeds meer gaan 
twijfelen aan het nut ervan; 

16. wijst er nogmaals op dat uitholling van het Europees sociaal model ten gunste van 
concurrentievermogen en beweerde economische voordelen onaanvaardbaar is en dat 
deze aanpak bovendien een steun in de rug is voor terechte bezwaren van partnerlanden 
tijdens onderhandelingen met de Unie;

Rechten van werknemers en arbeidsomstandigheden

17. verzoekt alle lidstaten de centrale arbeidsnormen van de IAO na te leven en de 
bevorderen; dringt aan eerbiediging van de rechten van werknemers als onmisbare 
voorwaarde voor eerlijke en voor beide partijen voordelige handelsovereenkomsten;

18. is van mening dat SVO een nuttige, zij het vrijblijvende vorm van gedrag is van 
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multinationale ondernemingen ; beveelt voortgezette en meer doelgerichte ontwikkeling 
van SVO aan o.m. via de ISO 26000-norm;

19. is van mening dat het Uniebeleid inzake ontwikkeling van het personeel en hervormingen 
van de arbeidsmarkt gericht moet zijn op mensen en op instellingen;

20. is verontrust over de benadering van sommige derde landen die de MODE4-procedure 
inzetten voor hun handelsactiviteiten; verzoekt de Commissie en de lidstaten veeleer te 
streven naar een zodanige structuur van de internationale migratie dat uitbuiting en 
intellectuelenvlucht worden voorkomen;

21. steunt initiatieven die de ontwikkeling van dialoog tussen de sociale partners  en 
samenwerking in de partnerlanden bevorderen en verzoekt de Commissie de huidige 
programma’s verder te ontwikkelen;

22. wijst nogmaals op de EU-richtsnoeren voor een aantal mensenrechtenvraagstukken, die 
een krachtig politiek signaal uitzenden dat dit voor de Unie prioriteiten zijn;  verzoekt de 
Raad dan ook op de grondslag van de vier kernverdragen van de IAO soortgelijke 
richtlijnen aan te nemen die moeten worden gebruikt als pragmatisch instrument van de 
EU dat ertoe bijdraagt het externe sociale beleid van de Unie beter vooruit te helpen;

Mondiale economische sturing

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten werkgelegenheid en sociaal beleid als prioriteit op 
te nemen in alle onderhandelingen met betrekking tot structuren voor mondiale 
economische sturing en macro-economisch overleg;

24. verzoekt de Commissie om een aanbeveling ten gunste waarin wordt gepleit voor 
tenuitvoerlegging  en ratificatie van IAO-verdragen ter verbetering van 
werknemersrechten en arbeidsomstandigheden in de Unie en de partnerlanden, die gericht 
zijn op eerlijke globalisering ten gunste van iedereen door middel van meer samenhang 
van de externe dimensie van het economisch en sociaal beleid van de lidstaten; verzoekt 
de Commissie in dezelfde zin de lidstaten aan te moedigen regelmatig de gevolgen van 
het economische, financiële en handelsbeleid te laten onderzoeken;

O.

o            o

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De externe dimensie van het sociaal beleid omvat activiteiten en initiatieven van de EU die 
gericht zijn op bevordering van arbeids- en sociale normen in derde landen  .
Hoewel aan het sociaal beleid door de Strategie van Lissabon  en de EU2020 meer nadruk dan 
ooit tevoren werd en wordt gegeven, zijn mededingingsvermogen en economische factoren 
nog steeds belangrijker dan sociale vraagstukken.

Centrale arbeidsnormen zijn  verankerd in de acht NAVO-verdragen die voornamelijk gericht 
zijn op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling ,  de uitbanning van gedwongen 
of verplichte arbeid, de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep en de afschaffing van 
kinderarbeid . Niet alleen uit deze verdragen maar eveneens uit het verslag van de 
Wereldcommissie voor de sociale dimensie van de globalisering blijkt dat de beperkte 
gerichtheid op merkten plaats moet maken voor de bredere belangstelling voor mensen, d.w.z. 
nadruk op de rechten van werknemers en toepassing van de arbeidswetgeving. Wil de EU met 
derde landen  onderhandelen, dan moeten deze alle hierboven opgesomde verdragen naleven. 
Dit is een voorwaarde zonder welke onderhandelingen met derde landen  onmogelijk zijn. Het 
handelsbeleid kan niet voorbij gaan aan niet-naleving van de rechten van werknemers en de 
ontwikkeling van de maatschappij kan daarom pas doorgaan als deze nadelen zijn 
weggenomen.

Door arbeidsnormen te bepalen steunt de EU voor mannen en vrouwen de kans op waardig en 
productief werk in een situatie van vrijheid, gelijkheid, veiligheid en waardigheid. Gezien de 
huidige globalisering vormen internationale arbeidsnormen de grondslag die waarborgt dat de 
groei van de wereldeconomie aan iedereen ten goede komt.

Door internationale arbeidsnormen moet in de eerste plaats de ontwikkeling van mensen als 
menselijke wezens worden gewaarborgd. Mensen zijn geen goederen over de prijs waarvan 
kan worden onderhandeld. Werk vormt deel van ons dagelijks leven en het is van 
doorslaggevende betekenis voor waardigheid, welzijn en de ontwikkeling van een persoon. 
Deze waarden moeten de hoofddoelen van de economische ontwikkeling zijn. Internationale 
arbeidsnormen worden vervolgens gebruikt om ervoor te zorgen dat de economische 
ontwikkeling gericht blijft op verbetering van leven en waardigheid van de mens en niet op 
bepaling van voorwaarden en rechten van werknemers.

Bij de beoordeling van de situatie van landen waarmee het verstandig is te onderhandelen, 
moeten wij voortbouwen op het sociaal beleid van de EU en op waarborgen die deel zijn van 
het Sociaal Handvest van de EU.
Het sociaal beleid van de EU ten aanzien van derde landen  moet samenhangend, 
pragmatisch, verenigd en professioneel zijn. De verhouding met de IAO en de WTO speelt in 
dit verband een cruciale rol en moet evenwichtiger worden. Er schuilt een schijnbare 
tegenstelling in het feit dat deze IAO-verdragen minder worden geratificeerd naarmate de EU 
er meer invloed op heeft. Wat de WTO betreft moet de verhouding tussen 
handelsbesprekingen en sociale normen worden verstevigd.

Rond de eeuwwisseling heeft de EU haar strategie voor de externe dimensie van het sociaal 
beleid veranderd van een harde naar een zachte  benadering, d.w.z. van nadruk op de 
koppeling van sociale normen en handelsovereenkomsten naar meer nadruk op internationale 
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samenwerking en dialoog.

De EU zet verschillende soorten instrumenten in om in derde landen  sociaal beleid ten 
uitvoer te leggen , namelijk harde, zachte en financiële. Uit het gebruik van deze instrumenten 
blijkt dat de EU bepaald gedrag verwacht van de betrekkingen met haar handelspartners. Het 
struikelblok is niettemin de tenuitvoerlegging  van deze instrumenten en de handhaving ervan 
in partnerlanden. Het is daarom van cruciaal belang dat de EU zich grondiger richt op 
tenuitvoerlegging en handhaving ervan;  met name de IAO-verdragen en de SVO-beginselen. 
Veelal wordt dit onmogelijk gemaakt door de rechtsorde van het land in kwestie. Beperkte 
politieke bereidheid en binnenlandse economische druk zijn echter eveneens in het spel. Een 
andere belangrijke factor is dat werknemers niet op de hoogte zijn van hun rechten.

De keuze van instrumenten die de EU moet inzetten in verschillende landen wordt beïnvloed 
door de geografische ligging van deze landen, hun verhouding tot de EU en, bovenal, door het 
stadium waarin de onderhandelingen over een mogelijke toetreding tot de EU verkeren. Een 
volgende factor is de economische situatie van een land en zijn positie in de mondiale 
economische mededinging. Feit is dat de economische en politieke betrekkingen tussen de EU 
en een land nauwer worden naarmate dit land dichter bij de EU ligt, en dat de invloed van de 
EU op dat land dan des te groter is.

De EU zet in toenemende mate zachte instrumenten in. Deze zijn voornamelijk gericht op 
dialoog en aanbevelingen (SVO, Agenda waardig werk) en zijn dus niet normgevend van 
aard. Gestreefd wordt naar gedragsverandering in een land op de grondslag van een analyse 
van de alternatieven waarover het beschikt. Harde instrumenten zoals EU-wetgeving en 
verordeningen (VHO IAO-verdragen, handelsbeleid van de WTO) kunnen juridische 
gevolgen hebben en de landen kunnen worden gestraft voor overtreding. Het gebruik ervan is 
soms twijfelachtig. Financiële instrumenten daarentegen omvatten steunverlening, technische 
hulp en kredieten zoals GAF die het gewenste gedrag mogelijk maken. Technische hulp wordt 
bij voorbeeld geboden aan landen die zich voorbereiden op toetreding tot de EU en vindt 
plaats in de vorm van hulp bij de aanpassing van de nationale wet aan Europese normen, bij 
voorbeeld door verschillende soorten opleidingen (ETF).

China en andere opkomende economieën ontwikkelen zich tot steeds belangrijker actoren op 
het gebied van buitenlandse investeringen. Dit verschijnsel hangt niettemin samen met het 
gevaar dat deze landen en hun bedrijven minder strenge arbeidsnormen zullen exporteren. Wij 
kunnen niet toestaan dat derde landen die handelsovereenkomsten met de EU willen aangaan 
de regels die voor de EU bindend zijn, niet in acht nemen.

De EU moet bedacht zijn op processen van het type MODE4. Hierdoor wordt het 
internationale bedrijven toegestaan hun eigen werknemers in te zetten in een ander land waar 
zij actief zijn, en de rechten van de werknemers in het ontvangende land worden aldus 
ingeperkt. Hierdoor wordt in feite de sociale dumping bevorderd, waartegen de EU fel gekant 
is, Het is dan ook onmogelijk MODE4 en soortgelijke verschijnselen te aanvaarden in het 
kader van contractonderhandelingen.

De EU heeft een goede roep wat betreft de internationale dialoog over maatschappelijke 
vraagstukken. In dit opzicht wordt zij beschouwd als een gevoelige en vertrouwde partner. Dit 
moet gebruikt worden ter verwezenlijking van de door de EU  gestelde hogere doelen. Eén 
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hiervan is de totstandbrenging van een samenhangende, geïntegreerde en professionele 
aanpak door de EU van de externe dimensie van het maatschappelijk beleid. De sleutelrol 
wordt gespeeld door de coördinatie binnen het Europees Parlement , maar eveneens met de 
Europese Commissie en de onlangs opgerichte Dienst voor extern optreden.

De volgende stap moet zijn de totstandbrenging van een soort sociaal verbond waarin en 
waardoor de EU strenge arbeidsnormen ingang kan doen vinden. China is een duidelijk 
voorbeeld van een land dat snel de status aan het verwerven is van een cruciaal actor in Azië. 
Het belang van het land neemt toe. De sector arbeidsnormen voor de Chinezen heeft echter 
nogal een ongunstige bijsmaak. Desondanks is er geen reden de van oudsher goede 
betrekkingen met China niet te gebruiken en niet een sociaal verbond met China tot stand te 
brengen. Bovengenoemde samenwerking met NGO’s zoals IAO en WTO moet eveneens 
verbeteren. Een evenwichtige benadering is nodig om te voorkomen dat de IAO op de 
grondslag van de nauwe banden tussen IAO en EU , slechts wordt gezien als een instrument 
van de EU. Hierboven is gewag gemaakt van nauwere banden tussen handelsbesprekingen en 
sociale normen in het kader van de WTO.

Internationale ondernemingen spelen de hoofdrol bij de tenuitvoerlegging  van sociale 
normen. Het is dan ook van groot belang een duidelijke, eenduidige definitie van SVO te 
hebben die de huidige verscheidenheid van interpretaties voorkomt, minimumeisen voor SVO 
te bepalen en vast te leggen hoe de naleving ervan wordt gecontroleerd.

Bedrijven en organisaties worden in eerst instantie opgezet om een beperkt belang te 
verwezenlijken, te weten het maken van winst. Zij zijn steeds minder bereid nationale en 
internationale wetgeving na te leven en contractuele verplichtingen na te komen. Zij maken zo 
veel mogelijk gebruik van plaatsen met de laagste belastingen, de goedkoopste 
arbeidskrachten en wetten ter bescherming van het milieu en de meest kwetsbare werknemers. 
Multinationale ondernemingen sturen veelal de regeringen die belangstelling hebben voor hun 
werkzaamheden op hun grondgebied.  Het aantal banen die bekend staan als onzeker, d.w.z. 
onstabiel en inadequaat neemt voortdurend toe.

Door wetgeving kunnen zij niet worden gedwongen automatisch en ondanks hun belangen 
een deel van de plaatselijke, regionale en bedrijfstechnische verantwoordelijkheid op zich te 
nemen voor de gevolgen die hun besluiten hebben voor belanghebbenden, en met name op de 
plaats waar zij actief zijn. Dit is een ingrijpende verandering in de situatie vóór aanvang van 
de globalisering toen bedrijven die tientallen jaren in een regio werkzaam waren 
verantwoordelijkheid moesten dragen voor de toestand en ontwikkeling ervan.

SVO is een term die sinds de jaren '70 wordt gebruikt. Soms wordt deze als volgt 
gedefinieerd: “een concept waarbij bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in 
hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht schenken aan sociale kwesties en aan het 
milieu”.

Multinationale ondernemingen zijn tot de ontdekking gekomen dat zij hun positie in de 
maatschappij verstevigen en dat hun winstgevendheid daardoor toeneemt als zij een deel van 
de door de staat opgegeven kosten voor hun rekening nemen. In sommige landen maken zij, 
op plaatsen waar de staat zulks nalaat, een eind aan sociaal onrecht. De bedrijven hebben hun 
sociaal verantwoorde beleid opgezet in de periode van economische groei. Gaat dit niet 
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veranderen nu het economische tij minder gunstig is?

Het EVV en internationale vakverenigingen verwerpen SVO als dit uitsluitend wordt gebruikt 
of misbruikt voor PR-doeleinden en reclame. Zij aanvaarden SVO als hierdoor een bijdrage 
wordt geleverd tot duurzame groei, als de dialoog met de werknemers niet wordt geschuwd en 
als het niet wordt gezien als vervanging van arbeidswetgeving en collectief onderhandelen.

Wil een bedrijf openbaar verantwoordelijk zijn dan moet het intern en pas daarna extern met 
belanghebbenden strikte normen toepassen. 

Dit houdt in: Respect en bevordering van behoorlijke werkgelegenheidsbetrekkingen, 
aanmoediging van werknemersparticipatie via raadpleging en voorlichting en collectief 
onderhandelen, ontwikkeling van beroepsvaardigheden en levenslang leren, naleving van 
normen inzake veiligheid op het werk, bevordering van de gelijkheid van mannen en 
vrouwen, totstandbrenging van een klimaat waarin de sociale partners  kunnen vooruit lopen 
op veranderingen die op de arbeidsmarkt hebben plaatsgevonden en deze kunnen sturen, met 
inbegrip van herstructureringen, verbetering van de kwaliteit van het werk, opneming en 
bescherming van kwetsbare groepen werknemers zoals jongeren, ouderen, gehandicapten en 
migranten.
Valkuilen voor SVO kunnen voortkomen uit het feit dat het nog steeds een vrijwillig initiatief 
is, en daarom wordt gevreesd dat het niet beschikt over objectieve, logische en doorzichtige 
normen voor werknemers, consumenten en andere belanghebbenden, op de grondslag 
waarvan de eventueel resultaten kunnen worden gemeten die een bedrijf boekt op het gebied 
van SVO.

Een ander aspect van SVO waarover van gedachten kan worden gewisseld houdt verband met 
de vrees dit concept om te zetten in een soort zachte wetgeving. Als regeringen zich 
onttrekken aan hun verantwoordelijkheid het Europese sociale model te handhaven, bestaat 
het gevaar dat de arbeidswetgeving en de stelsels van sociale zekerheid en de sociale diensten 
worden geprivatiseerd. De bescherming hiervan kan niet worden gezien in het vrijwillige en 
juridisch niet af te dwingen initiatief zoals SVO.

Tevens bestaat het gevaar van verkeerde interpretatie en vervanging van institutioneel 
verankerd sociaal partnerschap, maatschappelijk overleg, werknemersparticipatie en 
vakbondsrechten door iets vrijwilligs en vrijblijvends.

Mondiale mededinging is voor bedrijven aanleiding zich uit te breiden naar nieuwe markten. 
Dit vergt omvangrijke investeringen. Dit zorgt ervoor dat de financiële wereld de sector 
binnendringt en zijn besluitvormingsproces beïnvloedt opdat het bedrijf snelle, bij voorkeur 
onmiddellijk speculatiewinst maakt via aandelentransacties.
Internationale financiën/instellingen/investeerders ontwikkelen zich aldus tot een soort 
stuurders van de economische werkzaamheid van bedrijven. De financiële markt ontwikkelt 
zich tot een markt van bedrijfssturing.

De zaak is eveneens aangekaart bij de Internationale Normalisatie-organisatie (ISO) die het 
definitieve concept heeft opgesteld van de zogeheten ISO 26 000, die door de lidstaten 
uiterlijk eind 2010 zou worden geratificeerd. De tekst is opgesteld door regeringen, 
werknemersvertegenwoordigers (bonden), de bedrijfssector, vertegenwoordigers van 
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consumenten en klanten, NGO’s, diensten- en onderzoekorganisaties, academische kringen en 
tal van anderen.  Deze deskundigen zijn afkomstig uit meer dan 90 landen en 40 
internationale of regionale organisaties. Sommigen van hen probeerden het niet te laten 
gebeuren uitsluitend in de gebruikelijke uiterst technische ISO-conceptie.

Deze norm geeft gebruikers sturing en is niet bedoeld of geschikt voor certificatiedoelen. 
Iedere aanbieding van certificering of iedere aanspraak op certificatie overeenkomstig ISO 26 
000 zou een verkeerde interpretatie zijn van bedoeling en doel van deze internationale norm. 

Voor de toekomst moet het EP zich verenigen met internationale en Europese 
vakverenigingen en zijn eigen positieve en dringende aanbevelingen aan het initiatief 
toevoegen.


