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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. neemt er met belangstelling nota van dat de Commissie begonnen is met het opnemen van 
verwijzingen naar mvo in door de EU gesloten handelsovereenkomsten; is van oordeel, in 
het licht van de belangrijke rol die vennootschappen, hun dochterondernemingen en hun 
toeleveringsketens in de internationale handel spelen, dat de maatschappelijke en 
milieuverantwoordelijkheid van bedrijven een integraal onderdeel moet uitmaken van de 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling in door de EU gesloten 
handelsovereenkomsten; vraagt de Commissie concrete voorstellen uit te werken voor de 
implementatie van deze mvo-beginselen in het handelsbeleid;

2. belooft zijn inspanningen continu te zullen intensiveren, en eraan te zullen werken dat de 
instellingen en ambtenaren van de EU, met inbegrip van de speciale vertegenwoordiger 
van de EU inzake mensenrechten, ertoe verplicht worden zich in te zetten voor de 
naleving van sociale, ecologische en mensenrechtennormen in alle externe betrekkingen 
en al het extern optreden van de EU;

3. onderstreept dat bevordering van mvo een doelstelling is die door de EU wordt 
onderschreven en dat de Europese Unie er derhalve op moet toezien dat het door haar 
gevoerde externe beleid bijdraagt tot duurzame ontwikkeling en sociale ontwikkeling in 
de betrokken landen;

4. vindt dat de Commissie zich bij de ontwikkeling van concrete voorstellen voor het 
doorvoeren van de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen moet 
baseren op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, inclusief de 
OESO-klachtenprocedure;

5. feliciteert alle leden van de OESO met het gedegen werk dat is verricht aan de op 25 mei 
2011 gepubliceerde OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen;  merkt op 
dat de 44 betrokken regeringen - die alle regio's van de wereld vertegenwoordigen en die 
goed zijn voor 85% van alle directe buitenlandse investeringen - hun ondernemingen 
aanmoedigen bij hun activiteiten overal in de wereld deze gedetailleerde aanbevelingen in 
acht te nemen;

6. onderschrijft de stelling dat door de huidige ontwikkelingen op het gebied van het milieu 
en klimaatverandering, alsook door het ontstaan van mondiale productieketens een breder 
concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen nodig is dan was voorzien toen dat 
concept voor het eerst werd geformuleerd; vindt derhalve dat er een geactualiseerd 
concept van mvo moet worden geformuleerd, en dat daar onderwerpen als werk en 
mensenrechten, milieubescherming, klimaatverandering, en het voorkomen van corruptie 
en belastingontduiking in moeten worden geïntegreerd;

7. dringt er met klem op aan alle in derde landen actieve Europese ondernemingen met meer 
dan 1 000 werknemers ten laatste op 1 januari 2014 te verplichten zich aan de OESO-
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richtsnoeren voor multinationale ondernemingen te houden;

8. vraagt de Commissie in alle bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten die door 
de EU worden getekend een bindende mvo-clausule op te nemen, gebaseerd op de op 
internationaal niveau geformuleerde mvo-beginselen (met name de in 2010 
geactualiseerde OESO-richtsnoeren), en daarin nadruk te leggen op duurzame 
ontwikkeling en goed bestuur, mensenrechten, fatsoenlijk werk, arbeidsnormen, vrijheid 
van vereniging, collectieve onderhandelingen en andere sociale overwegingen;  stelt voor 
dat in deze clausule de bestaande normen en concepten worden geharmoniseerd, teneinde 
te zorgen voor vergelijkbaarheid en billijkheid, en ook maatregelen worden opgenomen 
voor toezicht op de naleving van deze beginselen op het niveau van de EU en voor 
implementatie, en dat nationale contactpunten worden ingesteld als fora voor vragen met 
betrekking tot de OESO-richtsnoeren, zoals de verplichting om de activiteiten van 
ondernemingen en hun dochterbedrijven en toeleveringsketens te monitoren, en de 
verplichting om 'due diligence' toe te passen;  

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle ondernemingen die op de interne markt 
actief zijn, waaronder transnationale bedrijven met dochterondernemingen of 
toeleveringsketens in de EU, zich zowel op nationaal, als op EU-niveau aan al hun 
wettelijke verplichtingen houden, teneinde te zorgen voor eerlijke concurrentie en 
maximalisering van de voordelen voor de Europese consumenten;  dringt er ook bij de 
Commissie op aan verantwoord ondernemen te bevorderen bij EU-bedrijven die in het 
buitenland actief zijn, waarbij nadruk moet worden gelegd op een strikte naleving van al 
hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van nationale wetgeving en bilaterale of 
internationale overeenkomsten die op hun activiteiten van toepassing zijn, niet in de 
laatste plaats de naleving van internationale normen en regels op de gebieden 
mensenrechten, werk en het milieu; dringt er in dit verband bij de Commissie op aan 
actief samen te werken met haar partners in ontwikkelingslanden en opkomende 
economieën bij het uitwisselen van goede praktijken en knowhow en manieren voor het 
verbeteren van het ondernemersklimaat en het bewustzijn van verantwoord 
ondernemerschap;

10. is van oordeel dat de regeringen van de lidstaten de EIB moeten vragen een clausule met 
betrekking tot mvo in haar overeenkomsten op te nemen;

11. verzoekt de Commissie een opener en duidelijker procedure voor het indienen en 
behandelen van klachten betreffende niet-naleving van de beginselen van mvo te 
ontwikkelen, inclusief handhavingsmechanismen, en, in voorkomend geval, onderzoeken 
te starten;

12. verzoekt de Commissie ondernemingen met klem op te roepen zich te houden aan de 
beginselen van mvo;  onderstreept hoe belangrijk het is de verspreiding van deze 
praktijken onder KMO's te steunen en te stimuleren, met beperking van de kosten en de 
bureaucratische lasten die daarmee gemoeid zijn;

13. verzoekt de Commissie in de overeenkomsten die zij met ngo's sluit, in het bijzonder die 
op het gebied van ontwikkelingshulp, een clausule met betrekking tot maatschappelijk 
verantwoord ondernemen op te nemen; 
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14. doet een beroep op de Commissie doeltreffender gebruik te maken van op stimulansen 
gebaseerde maatregelen en een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen bij het 
monitoren en waarborgen dat de transnationale ondernemingen die dochterondernemingen 
of toeleveringsketens hebben in landen die deelnemen aan het SAP en het SAP Plus -
ongeacht of zij hun zetel in de EU hebben of niet -, alsook de betrokken landen a) voldoen 
aan hun nationale en internationale wettelijke verplichtingen op de terreinen 
mensenrechten, sociale en arbeidsnormen en milieuregels, b) zich daadwerkelijk voor de 
rechten, de bescherming en het welzijn van hun arbeidskrachten en burgers in het 
algemeen inzetten, c) de vrijheid van vereniging en het recht van collectieve 
onderhandelingen verdedigen, en d) eventuele inbreuken hierop snel en doeltreffend 
aanpakken;

15. verzoekt de Commissie mvo in multilaterale fora te bevorderen door steun te geven aan 
versterkte samenwerking tussen de WTO en andere multilaterale gremia die zich met mvo 
bezighouden, zoals de IAO en de OESO;

16. herinnert eraan dat voor het beslechten van handelsgeschillen en/of het eisen van 
compensatie voor negatieve gevolgen van onverantwoorde of illegale 
ondernemersactiviteiten nu reeds zowel gerechtelijke, als niet-gerechtelijke 
geschilbeslechtingsmechanismen bestaan;  dringt er in dit verband bij de Commissie op 
aan de bekendheid van beide mechanismen zowel onder ondernemers, als het grote 
publiek te vergroten; brengt in herinnering dat de Internationale Kamer van Koophandel 
geschilbeslechtingsdiensten aanbiedt aan individuen, ondernemingen, landen, landelijke 
entiteiten en internationale organisaties die alternatieven voor de gang naar de rechtbank 
zoeken, en dat die bijdragen aan betere remedies voor slachtoffers in het geval van 
inbreuken op de beginselen van mvo met negatieve economische, sociale en 
milieugevolgen in de EU en/of derde landen; 

17. pleit voor toezicht op beperkende maatregelen (sancties, boycots, embargo's), alsook voor 
regels op EU-niveau voor vergunningen voor producten voor duaal gebruik;

18. dringt aan op mechanismen die ervoor zorgen dat de beginselen van mvo niet alleen door 
het moederbedrijf of de contractant die een handelsovereenkomst sluit worden 
gerespecteerd, maar ook door alle onderaannemers of toeleveringsketens die hij gebruikt, 
bij de levering van hetzij goederen, hetzij werknemers, hetzij diensten, waarmee een level 
playing field tot stand wordt gebracht dat stoelt op 'fair play' en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden, en vakbondsrechten en -vrijheden worden gewaarborgd; 

19. verzoekt de Commissie haar model voor de beoordeling van het effect op de 
duurzaamheid te verbeteren, zodat naar behoren rekening kan worden gehouden met de 
economische en sociale gevolgen en de gevolgen op het gebied van mensenrechten en 
milieu, inclusief de mitigatiedoelstellingen op het gebied van klimaatverandering, van 
handelsbesprekingen; verzoekt de Commissie om een follow-up van de 
handelsovereenkomsten met de partnerlanden van de EU, door vóór en na de 
ondertekening van een handelsovereenkomst onderzoeken met een beoordeling van het 
effect op de duurzaamheid uit te voeren, met name in specifieke kwetsbare sectoren;

20. onderstreept dat na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon het Europees 
Parlement volledig dient te worden geïnformeerd over de wijze waarop de resultaten van 
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effectbeoordelingen met betrekking tot duurzaamheid van overeenkomsten geïntegreerd 
worden in de onderhandelingen over deze overeenkomsten voordat ze worden gesloten, en 
over de hoofdstukken van die overeenkomsten die zijn gewijzigd om de in de 
effectbeoordelingen in kaart gebrachte negatieve gevolgen te vermijden;

21. roept op om een stelsel van transnationale juridische samenwerking op te zetten tussen de 
EU en derde landen die bilaterale handelsovereenkomsten ondertekenen, om ervoor te 
zorgen dat de slachtoffers van inbreuken op sociale of milieuwetgeving, of van het in 
gebreke blijven bij de inachtneming van mvo-regels, door multinationals en hun 
dochterbedrijven effectief toegang tot de rechter hebben in het land waar de inbreuk heeft 
plaatsgevonden, en steunt internationale juridische procedures die het mogelijk maken 
om, in voorkomend geval, overtredingen van de wettelijke regels door ondernemingen te 
bestraffen; 

22. dringt aan op de ontwikkeling van doeltreffendere normen inzake transparantie en 
controleerbaarheid voor EU-technologiebedrijven die betrokken zijn bij de uitvoer van 
technologieën die kunnen worden gebruikt om de mensenrechten te schenden of op een 
wijze die haaks staat op de veiligheidsbelangen van de EU;

23. verzoekt de EDEO ervoor te zorgen dat de op EU-ambassades werkzame handelsattachés 
regelmatig worden geschoold in mvo, en met name in de tenuitvoerlegging van de VN-
beginselen 'Protect, Respect and Remedy', en is van oordeel dat EU-ambassades als EU-
contactpunten moeten fungeren voor klachten over Europese bedrijven en hun 
dochterondernemingen, aangezien de OESO alleen in OESO-landen over nationale 
contactpunten beschikt en werknemers van die bedrijven in niet-OESO-landen met 
klachten daar dus niet terecht kunnen;

24. vindt dat nieuwe technologieën reeds in de O&O-fase aan beoordelingen met betrekking 
tot hun impact op de mensenrechten moeten worden onderworpen, dat dergelijke 
beoordelingen ook scenariostudies moeten omvatten en dat nagedacht moet worden over 
normen voor het integreren van mensenrechten in het ontwerp van deze technologieën 
(mensenrechten 'by design');

25. onderstreept dat het vergroten van het bewustzijn van de beginselen van mvo en van de 
gevolgen van niet-naleving op het niveau van ondernemingen, als taak voor de 
Commissie, geflankeerd moet worden door vergroting van het bewustzijn en de opbouw 
van capaciteit op het niveau van de regeringen van de gastlanden, teneinde te komen tot 
een daadwerkelijke toepassing van mvo-rechten en tot toegang tot de rechtsgang;

26. dringt aan op de toepassing van het "ken uw eindgebruiker"-beginsel om voor beter 
toezicht te zorgen en stroomopwaartse en stroomafwaartse mensenrechtenschendingen in 
toeleveringsketens en productie- of handelsstromen te voorkomen;

27. onderstreept dat toekomstige bilaterale investeringsovereenkomsten die door de EU 
ondertekend worden een eerlijk evenwicht moeten garanderen tussen de bescherming van 
investeerders en de mogelijkheden voor staatsinterventie, met name met betrekking tot 
sociale, gezondheids- en milieunormen;

28. neemt er nota van dat bij de huidige hervorming van de transparantierichtlijn 
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(2004/109/EG) en de jaarrekeningrichtlijn (2003/51/EG) stappen in de goede richting zijn 
gezet van het op de agenda zetten van mvo, terwijl tegelijkertijd evenwicht tot stand wordt 
gebracht tussen het legitieme streven naar transparantie en de plicht tot het afleggen van 
rekenschap enerzijds en de last van de rapportageverplichting voor bedrijven anderzijds; 
doet een beroep op de Commissie om ervoor te zorgen dat ondernemingen waarop deze 
richtlijnen van toepassing zijn regelmatig verslag over hun activiteiten op het gebied van 
mvo uitbrengen, overeenkomstig de OESO-richtsnoeren voor multinationals, en is van 
mening dat er speciale regelingen voor KMO's moeten worden ontwikkeld die hen in staat 
stellen zich financieel en administratief aan de rapportageverplichtingen te houden;

29. onderstreept dat de mvo-dimensie in multilaterale handelsovereenkomsten moet worden 
geïntegreerd en verzoekt de Commissie derhalve zich hiervoor zowel in internationale 
fora, in het bijzonder de OESO en de IAO, als in de WTO in de post-Doha-context in te 
zetten;

30. is van oordeel dat toekomstige maatregelen op het vlak van mvo betrekking moeten 
hebben op de hele economische cyclus, van de winning van grondstoffen, via de handel 
tot aan de recyclage;

31. vindt dat in alle door de EU gesloten handelsovereenkomsten bepalingen met betrekking 
tot mvo moeten worden opgenomen, alsmede bepalingen die bescherming uitbreiden tot 
arbeidsmigranten, uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers;

32. is van oordeel dat de Commissie en de lidstaten de Europese ondernemingen moeten 
aansporen initiatieven op het gebied van mvo te ontplooien en goede praktijken uit te 
wisselen met hun partners in andere landen;

33. vindt dat EU-ondernemingen zich bij al hun activiteiten, hetzij in de EU, hetzij daarbuiten, 
aan het beleid op het gebied van mvo moeten houden, en fundamentele arbeids- en 
vakbondsrechten, zoals het recht op privacy en de vrijheid van vereniging, moeten 
eerbiedigen; 

34. dringt erop aan vertegenwoordigende organisaties, waaronder vakbonden, te raadplegen 
over en volledig en actief te betrekken bij de ontwikkeling en doorvoering van de 
processen en structuren van ondernemingen met betrekking tot mvo en het toezicht 
daarop;  vindt dat deze vertegenwoordigende organisaties in een daadwerkelijke 
partnerschapsbenadering met werkgevers moeten samenwerken;

35. dringt aan op een intensievere en meer inclusieve en transparante monitoring van de 
beginselen van mvo in het handelsbeleid van de EU, met duidelijke benchmarks voor het 
meten van verbeteringen, teneinde het vertrouwen in het systeem te vergroten;

36. merkt op dat mvo een mechanisme is waarmee werkgevers hun werknemers en 
plaatselijke gemeenschappen in ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen, dat 
eerbiediging van de beginselen van mvo en van arbeidsnormen die landen kan helpen 
vruchten te plukken van meer internationale handel, en dat mvo ervoor kan zorgen dat 
voordelen billijk worden verdeeld, met het oog op de totstandbrenging van duurzame 
economische en sociale welvaart, en ter bestrijding van armoede, met name in tijden van 
financiële crises; betreurt dat sociale-interventieprotocollen op dit moment slechts een 
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vrijwillig karakter hebben en verzoekt de Commissie met klem deze protocollen bindend 
te verklaren;
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