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SUGGESTIES

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

1. herinnert eraan dat economische en sociale rechten integraal deel uitmaken van de 
mensenrechten sinds het aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) in 1948; is van mening dat het een taak van de EU is om de minst 
ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden waarmee zij internationale overeenkomsten, 
waaronder handelsovereenkomsten, sluit, bij te staan bij het in de praktijk brengen van 
deze economische en sociale rechten;

2. verzoekt de Commissie om slechts handelsovereenkomsten te sluiten die bepalingen 
bevatten inzake democratie, mensenrechten en sociale, gezondheids- en milieunormen; 
herhaalt eens te meer zijn verzoek aan de Commissie en de Raad om effectief gevolg te 
geven aan de bepalingen op dit vlak die nu al deel uitmaken van de geldende 
internationale overeenkomsten en derhalve een aangepast mechanisme in te voeren dat 
aansluit bij de geest van de artikelen 8, 9 en 96 van de Overeenkomst van Cotonou;

3. vindt dat de handelsonderhandelingen en -overeenkomsten van de EU met derde landen 
een clausule op het gebied van mensenrechten dienen te omvatten en een 
effectbeoordeling vooraf, waarin gekeken wordt naar de mensenrechtensituatie met 
betrekking tot alle partijen bij die overeenkomsten; is van oordeel dat deze analyse ook 
moet bestaan uit ontmoetingen met mensenrechtenbeschermers die actief zijn in de 
desbetreffende landen;

4. is van oordeel dat, met name wat het onderwerp mensenrechten betreft, het interne en 
externe beleid van de EU moet stroken met en te allen tijde uitvoering moet geven aan de 
in titel V, hoofdstuk 1, van het EU-Verdrag vastgelegde beginselen van democratie, de 
rechtsstaat, en de universaliteit, de onvervreemdbaarheid en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden; onderstreept in dit verband dat de 
internationale geloofwaardigheid van de EU als voorvechtster van mensenrechten 
afhankelijk is van haar vermogen ervoor te zorgen dat multinationals uit de EU in hun 
overzeese activiteiten, en met name in ontwikkelingslanden, de mensenrechten 
eerbiedigen en zich houden aan sociale en milieunormen; dringt aan op de snelle 
implementatie van het Europees mensenrechtenverdrag, en het Europees handvest van de 
grondrechten; is van oordeel dat de EU zich bij haar optreden in derde landen aan het 
Europees mensenrechtenverdrag moet houden, zoals aanbevolen door het Europees Hof 
voor de rechten van de mens;

5. verzoekt de Commissie, in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van de Unie en de 
lidstaten, om bij de WTO en haar leden nadrukkelijk onder de aandacht te brengen dat bij 
handelsonderhandelingen, en met name die in het kader van de Doha-overeenkomst, 
voldoende plaats ingeruimd moet worden voor de mensenrechten en sociale, gezondheids-
en milieunormen, en verzoekt haar tevens om concreet toe te zien op de toepassing en 
bevordering van die rechten en normen bij de tenuitvoerlegging van de 
handelsovereenkomsten; verzoekt de Commissie om de WTO en haar leden ertoe te 
bewegen als eerste stap de delegaties van de IAO, het secretariaat van het IAB en de 
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secretariaten van de multilaterale en internationale milieuovereenkomsten toe te laten als 
waarnemer;

6. dringt er krachtig op aan dat de Unie zich sterk maakt voor het recht op toegang tot 
natuurlijke hulpbronnen bij de onderhandelingen over handelsovereenkomsten en voor de 
rechten van autochtone en inheemse bevolkingsgroepen betreffende de toegang tot 
essentiële natuurlijke hulpbronnen; verzoekt de Commissie om bij onderhandelingen en in 
internationale handelsovereenkomsten tevens aandacht te schenken aan de problematiek 
van de aankoop en de eigendom van grond in derde landen, met name de minst 
ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden;

7. verzoekt de Commissie uitvoering te geven aan de resolutie van het Parlement van 10 
maart 2010 betreffende SAP+; verzoekt haar derhalve een consistenter en billijker 
toetsingssysteem te ontwikkelen voor alle landen die worden gesteund krachtens dit 
systeem, om op duidelijke, transparante en voor tegenspraak vatbare wijze successen en 
tegenslagen in de ontwikkeling van mensenrechten te bewaken, met inbegrip van sociale, 
economische, culturele en milieurechten;

8. is niettemin ook van mening dat met het unilateraal vasthouden aan de praktische 
geldigheid van universele mensenrechten het feit wordt genegeerd dat voor de uitvoering 
hiervan ook financiële middelen nodig zijn, die onder de gegeven omstandigheden niet 
alleen door de jonge industrielanden en ontwikkelingslanden kunnen worden opgebracht;

9. wijst met klem op het feit datde TRIPs-overeenkomst bedoeld is voor het bevorderen van 
het recht op gezondheid; is van mening dat de EU erop moet toezien dat 
handelsovereenkomsten die TRIPs-Plus-bepalingen bevatten de mensenrechten volledig 
eerbiedigen en op proactieve wijze het recht op gezondheid moeten bevorderen, met name 
in ontwikkelingslanden;

10. is in deze context van mening dat het Parlement in toekomstige wetgeving zou moeten 
aandringen op een regeling waarbij handelsvoordelen, waaronder begrepen uit 
vrijhandelsovereenkomsten afkomstige handelsvoordelen, door de Commissie alleen 
tijdelijk kunnen worden opgeschort, indien er voldoende bewijs wordt gevonden van 
schendingen van mensenrechten of rechten van werknemers, of kunnen worden 
opgeschort door hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter indien een bepaald aantal 
lidstaten en/of het Europees Parlement hierom verzoeken;

11. is van oordeel dat de EU de mensenrechtenclausules in de handelsovereenkomsten die zij 
sluit goed moet controleren en doen naleven; onderstreept het belang van de mogelijkheid 
van het tijdelijk of definitief opschorten van handelspreferenties in het geval van 
schendingen van mensen- en in het bijzonder arbeidsrechten; verzoekt de Commissie om 
informatie over de haalbaarheid van de oprichting van een juridisch bindend arbitrage-
orgaan en van de internationale vervolging van multinationals;

12. onderstreept dat er manieren moeten worden gevonden om beschuldigingen van ernstige 
en systematische schendingen van mensenrechten en rechten van werknemers grondiger te 
bewaken;  stelt in deze context voor eventueel te overwegen om aan volgens de speciale 
procedures van de VN uitgevoerde onderzoeksmissies EU-vertegenwoordigers (in de 
huidige situatie vanuit de Commissie of in de toekomst vanuit de EDEO) te laten 
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deelnemen, indien er consequenties zijn voor handelsovereenkomsten van de EU;

13. wijst niettegenstaande de toe te juichen invoering van clausules op sociaal gebied en 
mensenrechten- en milieugebied in internationale handelsovereenkomsten, op het feit dat 
het om minimale vereisten en om één van meerdere instrumenten gaat, en benadrukt dat 
het protectionistische misbruik ervan beslist moet worden voorkomen en dat een 
benadering van de tenuitvoerlegging van deze clausules dan ook op raadplegingen en de 
democratische betrekking van alle partijen bij het besluitvormingsproces moet inzetten;

14. dringt er bij de Commissie met klem op aan snel een voorstel in te dienen voor een 
verordening die de import in de EU verbiedt van goederen die zijn geproduceerd 
metbehulp van moderne vormen van slavernij, arbeid onder dwang, in het bijzonder 
arbeid onder dwang van bepaalde kwetsbare groepen, en dus met schending van 
fundamentele mensenrechtennormen, en is van oordeel dat in deze verordening moet 
worden verwezen naar de rechten bedoeld in zowel het Internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het kind, als in de verklaring uit 1998 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de grondbeginselen en -rechten op het werk; benadrukt dat 
een dergelijke verordening de EU in staat zou moeten stellen specifieke beweringen te 
onderzoeken zodra er sterke aanwijzingen zijn voor een schending van deze internationale 
normen; vraagt de Commissie in de periode totaan de inwerkingtreding van zo'n 
verordening de importen strenger te controleren en toezicht uit te oefenen op de naleving 
van ethische normen in de toeleveringsketen in landen die naar de EU exporteren;

15. roept alle lidstaten op de Verordening (EG) nr. 1236/20051 van de Raad van 27 juni 2005 
met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden 
voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing, ten uitvoer te leggen en alle bepalingen daarin bindend te maken in alle 
internationale handelsovereenkomsten;

16. is van mening dat sociale rechten universele rechten zijn, die echter niet slechts mogen 
worden afgekondigd, maar waarvan ook de concrete tenuitvoerlegging moet worden 
gestimuleerd; roept de Commissie en de lidstaten dan ook op om juist de armste landen 
van de wereld bij de tenuitvoerlegging van deze rechten solidair te ondersteunen;

17. verzoekt de Commissie Europese exportbepalingen te herzien voor wat betreft het bereik 
van de overdracht van volgens Europese standaarden gebouwde technologie, waaronder 
begrepen mobiele telefoons, communicatienetwerken en internetscanning- en 
censuursoftware, en software voor duaal gebruik voor het verzamelen en onderzoeken van 
gegevens en data mining, waaronder persoonsgegevens, aan repressieve regimes;  vraagt 
de Commissie een voorstel in te dienen voor een verordening betreffende een nieuw 
licentiesysteem, als deze herziening vraagt om wetgevende actie;

18. roept op tot regelmatige evaluaties van de verbintenissen op het gebied van de 
mensenrechten in internationale handelsovereenkomsten; 

19. roept de Commissie op de Europese exportbepalingen met betrekking tot de verkoop, 
levering, overdracht of export van wapens en gerelateerd materieel van alle typen, 

                                               
1 PB L 200 van 30.7.2005, blz. 1. 1.
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waaronder begrepen munitie, uitrustingen en reserveonderdelen, aan landen of regimes die 
deze waarschijnlijk zullen inzetten voor binnenlandse onderdrukking van de maatschappij 
en mensenrechtenschendingen, te herzien;

20. pleit ervoor om bij een parallel engagement voor de mensenrechten, ontwikkelingshulp en 
internationale handelsovereenkomsten het regionale ontwikkelingsproces in de zin van de 
VN-millenniumdoelen duurzaam te versterken;

21. moedigt EU-vertegenwoordigers (in de huidige situatie vanuit de Commissie of in de 
toekomst vanuit de EDEO) aan hun kennis over mensenrechtensituaties te delen met het 
bedrijfsleven.
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