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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, die de 
ontwikkeling hebben gekenmerkt van haar lidstaten en van succesvolle 
ontwikkelingslanden, met inbegrip van de Aziatische "tijgers", te handhaven en 
protectionisme te verwerpen, evenals iedere poging om de legitieme relatieve voordelen 
van ontwikkelingslanden die de mensenrechten, de rechten van werknemers en de 
vakbondsrechten eerbiedigen, af te zwakken, en WTO-artikel XXIV anders te 
interpreteren dan momenteel gebeurt 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, ten uitvoer hebben gelegd en effectief hebben 
toegepast, 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, met bijzondere aandacht voor de bevordering van fatsoenlijk werk voor 
iedereen, en dat zij vakbonden als erkende sociale partners en uit de EU en uit derde 
landen afkomstige ngo's werkzaam op milieu- en sociaal gebied op transparante wijze 
moet blijven raadplegen in alle stadia van het onderhandelings- en uitvoeringsproces van 
handelsovereenkomsten om te waarborgen dat deze organisaties daadwerkelijk het recht 
hebben om kwesties aan de kaak te stellen en bezwaren te uiten, opdat de Commissie deze 
zelf later kan behandelen en eventueel maatregelen kan nemen;

4. wenst dat in toekomstige handelsovereenkomsten en in de herziene SAP+-verordening 
onsamenhangende punten en bestaande tekortkomingen op het gebied van transparantie en 
billijke procedures worden weggenomen door toepassing van transparante benchmarks en 
criteria over de naleving van de rechten van werknemers en milieu- en mensenrechten in 
partnerlanden, zo nodig met inbegrip van specifieke aanbevelingen voor verbeteringen;

5. is verheugd over het gebruik van duurzaamheidseffectbeoordelingen, maar betreurt dat 
niet altijd volledig naar de uitkomsten ervan wordt gehandeld, zoals in West-Afrika, de 
landen uit het Middellandse Zeegebied en Colombia en de ruimere Amerikaanse regio's; 
roept op meer nadruk te leggen op het aanwenden van de invloed die de EU zowel vóór de 
sluiting als tijdens de uitvoering van handelsovereenkomsten kan hebben bij het nastreven 
van concrete verbeteringen op het gebied van de mensenrechten, arbeidsnormen, 
duurzame ontwikkeling en behoorlijk bestuur; 

6. erkent dat de huidige en toekomstige handelsovereenkomsten tot stand komen in een tijd 
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van economische depressie, die het aantal werklozen in de OESO-landen naar 
verwachting met acht miljoen zal doen toenemen in twee jaar tijd, dat door 
productieverplaatsing vele banen verloren gaan, bijvoorbeeld in Ierland en Portugal (één 
op vier), Denemarken (één op zes) en Estland en Slovenië (één op zeven), en dat het 
handelsbeleid van de EU gericht moet zijn op de voorkoming van een onevenredige of te 
snelle afname van het EU-marktaandeel en de werkgelegenheid in alle sectoren en indien 
noodzakelijk moet zorgen voor een grotere markttoegang voor exporteurs van de 
Europese Unie; 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 
van investeerders en ondernemingen, zoals bepaald in het proces van Heiligendamm, dat 
werd opgestart door het voormalige Duitse voorzitterschap van de Raad met de IAO, de 
OESO en de VN, worden bevorderd; wijst erop dat in het hoofdstuk inzake duurzame 
ontwikkeling, in overeenstemming met de nieuwe regels inzake verantwoord investeren 
op basis van de relevante bepalingen van het Verdrag van Lissabon, alle regels inzake 
investeringen moeten zijn opgenomen die zijn vastgelegd in vrijhandelsovereenkomsten; 
is van mening dat in handelsovereenkomsten de naleving verplicht moet worden 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 aan daadwerkelijk onafhankelijke 
deskundigen worden voorgelegd, en dat hierbij representatieve maatschappelijke en 
werknemersorganisaties worden betrokken; is van mening dat minstens één van de 
betrokken deskundigen afkomstig moet zijn van de IAO en dat hun aanbevelingen een 
onderdeel moeten vormen van een duidelijk omlijnd proces dat een snelle behandeling 
van de aangekaarte kwesties mogelijk maakt, zodat de beraadslagingen van de 
deskundigen niet beperkt blijven tot verslagen en aanbevelingen, maar uitmonden in 
bepalingen voor permanente follow-up en herziening, met name om druk te blijven 
uitoefenen op regeringen die toelaten dat de rechten van werknemers worden geschonden 
op hun grondgebied; 

9. benadrukt dat de opname in handelsovereenkomsten van "Mode IV" over het tijdelijke 
verkeer van werknemers afhankelijk moet zijn van de naleving van de fundamentele 
arbeidsnormen, met inbegrip van regels op het vlak van de verblijfsduur, het 
minimumloon en collectieve loonovereenkomsten, nationale arbeidsnormen en collectieve 
overeenkomsten door partnerlanden; 

10. verzoekt de EU haar steun te verlenen aan de uitbreiding van het mechanisme voor 
herziening van het handelsbeleid van de WTO met de handelsgerelateerde aspecten van 
duurzame ontwikkeling, waaronder de naleving van de fundamentele 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 fundamentele arbeidsnormen worden nageleefd en de
mensenrechten worden geëerbiedigd; vraagt eveneens dat de delegatie van de EU in 
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Genève de informele groep "vrienden van de arbeid", die werd opgericht om de 
arbeidsnormen te bevorderen bij de WTO, nieuw leven inblaast en handhaaft;

11. vraagt dat alle toekomstige handelsovereenkomsten voorzien in een verbod op 
kinderarbeid, met name met betrekking tot de winning en verwerking van natuursteen, en 
een uniform Europees certificatiesysteem omvatten dat waarborgt dat kan worden 
aangetoond dat ingevoerde natuursteen en natuursteenproducten doorheen de hele 
waardeketen werden geproduceerd zonder een beroep te doen op kinderarbeid, in de zin 
van IAO-verdrag nr. 182.
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