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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat de EU zich niet alleen ten doel heeft gesteld een 'centre of excellence' te 
worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (mvo), maar ook 
om mvo te bevorderen in haar buitenlands beleid; onderkent de inspanningen van de 
Commissie om mvo onder Europese ondernemingen die in het buitenland opereren te 
bevorderen, maar onderstreept dat zij meer rekening moet houden met het belang van 
certificeringen en keurmerken waaruit blijkt dat ondernemingen de mvo-beginselen 
nakomen;

2. is van mening dat de niet-naleving van internationale sociale basisnormen een vorm van 
sociale en milieudumping inhoudt die ten koste gaat van Europese bedrijven en werknemers;

3. acht het noodzakelijk de rol van de relevante internationale instellingen (met name de IAO, 
de WTO, de OESO en de Verenigde Naties) te versterken, en met deze instellingen samen te 
werken bij de formulering, uitvoering en bevordering van internationale sociale basisnormen 
en bijhorende sancties;

4. verzoekt de Commissie in de vrijhandels- en investeringsovereenkomsten die zij met derde 
landen sluit systematisch een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling op te nemen, met een 
juridisch bindende mvo-clausule;

5. stelt voor dat deze mvo-clausule niet alleen de naleving van de acht fundamentele verdragen 
en de vier prioritaire verdragen van de IAO betreft, maar ook stimulansen biedt voor 
bedrijven om mvo-verplichtingen aan te gaan, naast een zorgvuldigheidsplicht voor 
ondernemingen en groepen van ondernemingen, dat wil zeggen de plicht om proactieve 
maatregelen te treffen om elke schending van mensenrechten en milieunormen, corruptie of 
belastingontduiking, ook in dochterondernemingen en toeleveringsketens, (met andere 
woorden hun invloedssfeer) vast te stellen en te voorkomen;

6. verzoekt de Commissie tevens bij de onderhandelingen haar eisen aan te passen aan het 
ontwikkelingspeil van elk partnerland; stelt de Commissie in dit verband voor een lijst op te 
stellen met aanvullende normen die gradueel en flexibel moeten worden toegepast op basis 
van de economische, sociale en milieusituatie van de betrokken partner;

7. is van mening dat er zowel op het grondgebied van het partnerland als op het EU-
grondgebied een constante controle moet zijn op de uitvoering van deze basisnormen door 
een onafhankelijk orgaan, en dat niet-naleving of schending van deze normen, als 
vastgesteld op basis van vooraf geformuleerde criteria via doeltreffende en transparante 
procedures gesanctioneerd moet worden;

8. is van mening dat deze normen onverkort moeten worden toegepast, en dat vrije zones en 
"host country agreements" niet mogen worden gebruikt om van deze normen te omzeilen;

9. wijst erop dat Europese ondernemingen, hun dochterondernemingen en hun toeleveranciers 
door hun aandeel in de internationale handel een fundamentele rol spelen in de bevordering 
en verspreiding van de sociale en arbeidsnormen in de wereld, en dat daarom hun 
gedragingen moeten stroken met de internationaal erkende Europese normen en waarden; is 
van mening dat het juist en terecht is dat Europese ondernemingen die hun productie 
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overbrengen naar landen met minder strenge sociale eisen, ook voor Europese rechtbanken 
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade en negatieve externe effecten op 
de plaatselijke bevolking;

10. meent dat de Commissie in haar toekomstige mededeling over de internationalisering van de 
activiteiten van het midden- en kleinbedrijf maatregelen moet voorstellen ter ondersteuning 
en bevordering van initiatieven van het mkb op het gebied van mvo die uitgaan van het 
"think small first"-principe en aangepast zijn aan hun specifieke situatie.
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