
PR\830303NL.doc PE448.821v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie internationale handel

2009/2201(INI)

14.9.2010

ONTWERPVERSLAG
over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van internationale 
handelsovereenkomsten
(2009/2201(INI))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Harlem Désir



PE448.821v01-00 2/16 PR\830303NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING ...................................................................................................................13



PR\830303NL.doc 3/16 PE448.821v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van internationale 
handelsovereenkomsten (2009/2201(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 12, 21, 28, 29, 30 en 31 van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie,

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

– gelet op de artikelen 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 et 218 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de tripartiete 
beginselverklaring inzake multinationale ondernemingen en sociaal beleid van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de gedragscodes die onder auspiciën van 
internationale organisaties zoals de FAO, de WHO en de Wereldbank zijn 
overeengekomen en de inspanningen die onder auspiciën van de UNCTAD zijn geleverd 
om de activiteiten van ondernemingen in ontwikkelingslanden te reguleren,

– gezien het door de Verenigde Naties in september 2000 gelanceerde "Global Compact"-
initiatief, het rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 10 augustus 
2005 met als titel "Naar een wereldwijd partnerschap - Nauwere samenwerking tussen de 
Verenigde Naties en alle relevante partners, met name de particuliere sector" (05-45706 
(E) 020905), de aankondiging van het Global Compact- en Global Reporting-initiatief van 
de Verenigde Naties op 9 oktober 2006, en de beginselen inzake verantwoord beleggen 
die in januari 2006 door de Verenigde Naties zijn geformuleerd en die worden 
gecoördineerd door het UNEP Finance Initiative en de UN Global Compact,

– gezien de in december 2003 door de VN vastgestelde normen inzake de 
"Verantwoordelijkheden van transnationale vennootschappen en andere commerciële 
ondernemingen op het gebied van de mensenrechten",1

– gezien het door de G3 in 1997 opgezette "Global Reporting Initiative" (GRI)2 en de 
aangepaste richtsnoeren inzake duurzaamheidsverslaggeving", die op 5 oktober 2006 zijn 
gepubliceerd,

– gezien de resultaten van de in 2002 in Johannesburg gehouden Wereldtop over duurzame 
ontwikkeling, en met name de oproep tot het lanceren van intergouvernementele 
initiatieven inzake verantwoord ondernemen, alsmede de conclusies van de Raad van 
3 december 2002 over de follow-up van de Top3,

– gezien het rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde 
Naties over de verantwoordelijkheid van transnationale ondernemingen en andere 

                                               
1 U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
2 www.globalreporting.org
3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/636/94/PDF/N0866694.pdf?OpenElement



PE448.821v01-00 4/16 PR\830303NL.doc

NL

bedrijven op het gebied van de mensenrechten van 15 februari 2005 (E/CN.4/2005/91, 
2005),

– gezien het verslag van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties over de mensenrechtenproblematiek in het kader van transnationale 
ondernemingen en andere bedrijven met als titel "Bevordering en bescherming van alle 
mensenrechten, burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten, 
waaronder het recht op ontwikkeling" d.d. 7 april 2008 (A/HRC/8/5, 2008),

– gezien de criteria en certificerings- en etiketteringsregelingen betreffende het gedrag van 
ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en 
armoedebestrijding, zoals de SA 8000-norm, die betrekking heeft op het verbod op 
kinderarbeid, alsmede de AFNOR en ISO-normen inzake duurzame ontwikkeling,

– gezien de Kimberley-procedure voor het toezicht op de handel in ruwe diamanten,

– gelet op de oprichting in Denemarken van het regeringscentrum voor MVO, dat de 
initiatieven van de overheid ter bevordering van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen coördineert en op dit gebied praktische instrumenten voor ondernemingen 
ontwikkelt1,

– gelet op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van 
1966, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen 
van 1979, de ontwerpverklaring van de VN inzake de rechten van inheemse volkeren van 
1994 en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 1989,

– gelet op de internationale milieuverdragen zoals het Protocol van Montreal betreffende 
stoffen die de ozonlaag afbreken (1987), het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van 
de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen (1999), het Protocol 
van Cartagena inzake bioveiligheid (2000) en het Protocol van Kyoto (1997),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 14 maart 2003 over het Groenboek 
"Bevorderen van een Europees kader voor sociale verantwoordelijkheid van bedrijven",

– gezien het eindrapport en de aanbevelingen van de Europese multilaterale Forum over 
MVO van 29 juni 2004, inclusief de zevende aanbeveling ter ondersteuning van 
maatregelen om hiervoor een passend juridisch kader vast te stellen,

– gelet op het Verdrag van Brussel van 1968, zoals gecodificeerd bij Verordening (EG) 
nr. 44/2001 van 22 december 2000, betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken2,

– gezien het Groenboek van de Commissie over "Bevordering van een Europees kader voor 
de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven" (COM(2001)0366), dat vervolgens is 
overgenomen in het Witboek met als titel "Mededeling van de Commissie over de sociale 

                                               
1 http://www.csrgov.dk
2 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.



PR\830303NL.doc 5/16 PE448.821v01-00

NL

verantwoordelijkheid van bedrijven: een bijdrage van het bedrijfsleven aan duurzame 
ontwikkeling ' (COM(2002)0347),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 30 mei 2001 betreffende de inachtneming 
van milieuaspecten in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen: erkenning, 
waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en 
jaarverslagen van ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2001)1495)1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 mei 2004 getiteld "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 van 22 maart 2006 aan het Europees Parlement, 
de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité met als titel "Tenuitvoerlegging 
van het partnerschap voor groei en werkgelegenheid: Europa moet een voorbeeld worden 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen" (COM(2006)0136),

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 mei 2006 getiteld "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 het stelsel van algemene preferenties (SAP), dat van kracht is sinds 1 januari 2006 
en voorziet in rechtenvrije toegang of vermindering van invoerrechten voor een groter 
aantal producten, en daarnaast ook een nieuwe stimuleringsregeling omvat ten gunste van 
kwetsbare landen met specifieke commerciële, financiële of ontwikkelingsbehoeften,

– gelet op lid 6 van de in oktober 2009 tussen de Europese Unie en Zuid-Korea gesloten 
vrijhandelsovereenkomst, waarin staat dat "de partijen streven naar het vergemakkelijken 
en bevorderen van de handel in goederen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, met 
inbegrip van goederen die het voorwerp zijn van regelingen met betrekking tot o.a. 
eerlijke en ethisch verantwoorde handel en die waarbij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en verantwoordingsplicht in het geding zijn",

– gelet op artikel 270, lid 3, van de in maart 2010 gesloten vrijhandelsovereenkomst tussen 
de Europese Unie en Colombia en Peru, waarin wordt gesteld dat de partijen zijn 
overeengekomen optimale handelspraktijken met betrekking tot maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te bevorderen, en "erkennen dat flexibele, vrijwillige en op 
stimulering gebaseerde mechanismen bevorderlijk kunnen zijn voor de samenhang tussen 
de toegepaste handelspraktijken en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling",

– gezien de resolutie van de Raad van 3 december 2001 betreffende de follow-up van het 
Groenboek over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen2,

– gezien de resolutie van de Raad van 10 januari 2003 inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemen3,

                                               
1 PB L 156 van 13.6.2001, blz. 33.
2 PB C 86 van 10.4.2002, blz.3.
3 PB C 39 van 18.2.2003, blz. 3.
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– gezien de resolutie van de Raad van 6 februari 2003 inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemen1,

– gelet op Beschikking 2005/600/EG van de Raad van 12 juli 2005 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, waarin de lidstaten wordt 
aanbevolen ondernemingen tot MVO aan te sporen2,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 juni 2010 inzake kinderarbeid3,

– gelet op Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 
19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair 
milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)4,

– gelet op Richtlĳn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, 
banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen5,

– gelet op Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 januari 1999 over EU-normen voor Europese 
ondernemingen die in ontwikkelingslanden opereren: naar een Europese Gedragscode7, 
waarin de instelling van een door een Europees handhavingsmechanisme ondersteunde 
gedragscode wordt bepleit,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 oktober 2001 over openheid en democratie in 
de internationale handel8, waarin wordt aangedrongen op eerbiediging van de 
fundamentele sociale normen van de IAO door de WHO en op acceptatie van de besluiten 
van de IAO door de WHO, inclusief eventuele verzoeken tot het opleggen van sancties 
wegens ernstige schendingen van de fundamentele sociale normen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 juli 2002 over de mededeling van de Commissie 
aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité getiteld 
"Bevordering van fundamentele arbeidsnormen en verbetering van de sociale governance 
in de context van de globalisering"9,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 mei 2003 over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: een bijdrage van het bedrijfsleven aan duurzame ontwikkeling10,

                                               
1 PB C 39 van 18.2.2003, blz.3.
2 PB L 205 van 6.8.2005, blz. 21.
3 Conclusies van de Raad van 14.06.2010 inzake kinderarbeid, 10937/1/10.
4 PB L 114 van 24.4.2001, blz. 1; huidige versie: 2001R0761— FR— 01.01.2007.
5 PB L 178 van 17.7.2003, blz. 16.
6 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
7 PB C 104 van 14.4.1999, blz.180.
8 PB C 112 van 9.5.2002, blz.207.
9 PB C 271 E van 12.11.2003, blz. 598.
10 PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 73.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 juli 2005 over de uitbuiting van kinderen in 
ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor kinderarbeid1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2005 over de sociale dimensie van 
de globalisering2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 over eerlijke handel en ontwikkeling3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2007 over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: een nieuw partnerschap4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 mei 2007 over bevordering van fatsoenlijk 
werk voor iedereen5, waarin met het oog op de bevordering van fatsoenlijk werk gepleit 
wordt voor opneming van sociale normen in door de EU gesloten handelsovereenkomsten, 
en met name in bilaterale overeenkomsten,

– gezien de op 23 februari 2010 door het Europees Parlement georganiseerde hoorzitting 
over "Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de internationale handel",

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7–0000/2010) en het advies 
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (PE 439.376v02-00, 
EMPL_AD(2010)439376),

A. overwegende dat multinationale ondernemingen en hun dochterondernemingen de 
belangrijkste spelers zijn in het economische globaliseringsproces en de internationale 
handel,

B. overwegende dat het bij de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen gaat 
om aanbevelingen die de regeringen richten tot ondernemingen en waarin vrijwillige 
normen worden geformuleerd voor verantwoord gedrag, onder inachtneming van de 
vigerende wetgevingen, in het bijzonder op het gebied van werkgelegenheid, de 
betrekkingen met de sociale partners, de mensenrechten, het milieu, de 
consumentenbelangen, de bestrijding van corruptie en belastingontduiking,

C. overwegende dat de tripartiete IAO-verklaring over multinationale ondernemingen 
bedoeld is als leidraad voor regeringen, multinationale ondernemingen en werknemers in 
sectoren zoals werkgelegenheid, opleiding, arbeidsomstandigheden en werkrelaties, en dat 
deze verklaring een verbintenis vanwege de staten impliceert tot inachtneming en 
bevordering van de vier fundamentele arbeidsnormen: de vrijheid van vereniging en het 
recht op collectieve onderhandelingen, de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid, 

                                               
1 PB C 157 E van 6.7.2006, blz. 84.
2 PB C 280 E van 18.11.2006, blz. 65.
3 Aangenomen teksten van 6.7.2006, P6_TA(2006)0320.
4 PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 45.
5 PB C 102 E van 24.4.2008, blz. 321.
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afschaffing van kinderarbeid en de uitbanning van discriminatie op het gebied van de 
werkgelegenheid,

D. overwegende dat Global Compact, het mondiale pact van de Verenigde Naties, dat tien 
beginselen omvat waartoe multinationale ondernemingen zich moeten verbinden op het 
gebied van mensenrechten, fundamentele sociale normen, het preventief aanpakken van 
milieuproblemen en de bestrijding van corruptie,

E. overwegende dat de door de Commissie in haar mededeling van 2006 geformuleerde 
doelstelling om van de Europese Unie "een voorbeeld te maken op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen", waarin MVO wordt gepresenteerd als "een 
aspect van het Europese sociale model" en "een middel om de solidariteit, de cohesie en 
gelijkheid van kansen te beschermen in het kader van de steeds scherpere mondiale 
concurrentie",

F. overwegende dat het handelsbeleid conform de Verdragen moet worden gevoerd op een 
wijze die in overeenstemming is met alle doelstellingen van de Europese Unie, inclusief 
de sociale, milieu- en ontwikkelingsdoelstellingen,

G. overwegende dat de Europese Unie aan de toekenning van bepaalde handelspreferenties 
voortaan als voorwaarde verbindt dat de betrokken partners de voornaamste IAO-
verdragen hebben geratificeerd, en dat zij zich sinds 2006 via al haar externe 
beleidsmaatregelen, inclusief haar handelsbeleid, inzet voor de bevordering van respect 
voor fatsoenlijk werk,

H. overwegende dat de bilaterale handelsovereenkomsten van de Europese Unie inmiddels 
voorzien in een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling, waarin ook milieu- en sociale 
doelstellingen en de naleving van de voorschriften op deze terreinen aan de orde worden 
gesteld,

I. overwegende dat niet-eerbiediging van de MVO-beginselen te beschouwen is als een 
vorm van sociale en milieudumping die met name ten koste gaat van bedrijven en 
werknemers in Europa, die wél moeten voldoen aan strengere sociale, milieu- en fiscale 
normen,

J. overwegende dat Europese multinationale ondernemingen die productie-eenheden 
verplaatsen naar lagelonenlanden waar minder strenge milieunormen gelden, mede via de 
Europese rechtbanken aansprakelijk zouden moeten worden gesteld voor eventueel door 
hun  dochterondernemingen en hun toeleveranciersketens in die landen aangerichte 
milieu- en sociale schade,

K. overwegende dat hoofdstuk 13 van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie 
en Zuid-Korea en artikel 270, lid 3, van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en Colombia en Peru reeds – zij het slechts in beperkte mate – gewag maken van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen,

L. overwegende dat zowel het MVO-beginsel als de sociale en milieuclausules in de gesloten 
handelsovereenkomsten hetzelfde doel willen bewerkstelligen, namelijk enerzijds een 
economie die tegemoetkomt aan de menselijke en milieubehoeften, en anderzijds een 
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rechtvaardiger, socialer, humaner en effectief op duurzame ontwikkeling gericht 
mondialiseringsproces,

M. overwegende dat er tot dusver tussen de vigerende handelsregels en de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van ondernemingen geen – of nauwelijks enig – verband werd 
gelegd, maar dat een effectieve coördinatie tussen de regels voor het handelsverkeer en de 
MVO-doelstellingen veel voordeel zou kunnen opleveren,

1. merkt op dat de internationale financiële crisis, in combinatie met de klimaat-, energie- en 
voedselcrises een wereldwijde sociale crisis heeft veroorzaakt waardoor er nog meer 
behoefte is aan nieuwe, strenge regels om de wereldeconomie beter aan te sturen en te 
zorgen dat zij zich niet ontwikkelt op een manier die afbreuk doet aan de menselijke 
behoeften en aan de behoeften van de samenleving; de internationale handel, de motor van 
de mondialisering, ontkomt niet aan deze noodzaak;

2. merkt voorts op dat de globalisering gepaard gaat met verscherpte concurrentie tussen 
landen voor het aantrekken van buitenlandse investeerders en met hardere concurrentie 
tussen ondernemingen, die soms heeft geleid tot ernstige schendingen van de 
mensenrechten en de sociale rechten en tot milieuschade;

3. wijst er eens te meer op dat de beginselen die ten grondslag liggen aan MVO en die 
internationaal brede erkenning krijgen, zowel binnen de OESO als bij de IAO en de 
Verenigde Naties, berusten op het feit dat van ondernemingen verantwoordelijk gedrag 
wordt verwacht, met name op het gebied van werkgelegenheid, sociale verhoudingen, 
mensenrechten, milieu, consumentenbelangen en transparant consumentenbeleid, 
bestrijding van corruptie en fiscaliteit;

4. maakt erop attent dat de bevordering van MVO een doelstelling is die wordt ondersteund 
door de Europese Unie en dat de Commissie van mening is dat de Unie moet garanderen 
dat het door haar gevoerde buitenlands beleid en het optreden van Europese 
ondernemingen die in derde landen investeren een effectieve bijdrage leveren aan de 
duurzame ontwikkeling en de sociale ontplooiing van de betrokken landen;

5. wijst er eens te meer op dat het gemeenschappelijke handelsbeleid van de Europese Unie 
een instrument is in dienst van de algemene doelstellingen van de Unie en dat het 
overeenkomstig artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
ten uitvoer moet worden gelegd "op basis van de beginselen en doelstellingen van het 
externe optreden van de Unie", en dat het volgens artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met name moet bijdragen "tot de vrede, de veiligheid, de duurzame 
ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en het wederzijds respect tussen de volkeren, de 
vrije en eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de bescherming van de 
mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind, alsook tot de strikte eerbiediging 
en ontwikkeling van het internationaal recht, met inbegrip van de inachtneming van de 
beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties";

6. is van mening dat de maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid van 
ondernemingen, gezien de belangrijke rol die in de internationale handel wordt vervuld 
door grote vennootschappen, hun dochterondernemingen en toeleveranciersketens, moet 
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uitgroeien tot een integraal onderdeel van de door de Europese Unie gesloten 
handelsakkoorden;

7. is van mening dat de sociale clausules in handelsovereenkomsten meer profiel krijgen 
wanneer het MVO-concept, dat bedoeld is om het gedrag van ondernemingen aan te 
sturen, daarin is geïntegreerd, terwijl het MVO-concept zelf meer inhoud krijgt wanneer 
het door internationale akkoorden wordt ondersteund, met name in de sfeer van het 
toezicht op de naleving van de beginselen die daaraan ten grondslag liggen;

Integratie van MVO in het stelsel van algemene preferenties (SAP en SAP+)

8. pleit ervoor dat de MVO-beginselen in de SAP- en de SAP+-verordening worden 
geïntegreerd bij de eerstvolgende herziening daarvan; verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat transnationale ondernemingen – al dan niet met maatschappelijke zetel in de 
Europese Unie – waarvan de dochterondernemingen of toeleveranciersketens zijn 
gevestigd in landen die deelnemen aan de SAP-regeling, en met name aan SAP+, worden 
verplicht te voldoen aan hun nationale en internationale wettelijke verplichtingen op het 
gebied van mensenrechten, sociale normen en milieuregels; dringt erop aan dat de 
Europese Unie en de lidstaten die de SAP-regeling hebben ondertekend en daarmee hun 
voordeel doen, erop moeten toezien dat ondernemingen aan de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen voldoen; verlangt dat een en ander wordt verheven tot een bindende 
verplichting in het kader van het SAP;

9. is van mening dat bij een eventuele herziening van het SAP+-systeem ook moet worden 
voorzien in een verbod op het aangaan van zogenaamde “host-country agreements”, 
akkoorden die tussen bepaalde multinationale ondernemingen en gastlanden die onder het 
SAP+-preferentiestelsel vallen onderhands worden gesloten om aan de voor die landen 
geldende reglementaire voorschriften te ontkomen en die duidelijk op gespannen voet 
staan met het MVO-concept;

Nieuwe effectbeoordelingen

10. verzoekt de Commissie een nieuw effectbeoordelingsmodel te ontwerpen om te 
waarborgen dat landen die met de Europese Unie handelsakkoorden aangaan zowel vóór 
als na de ondertekening van de bewuste overeenkomst effectief voldoen aan hun 
verplichtingen op het gebied van mensenrechten, fundamentele sociale normen en 
milieubescherming; dringt tevens aan op de uitvoering van evaluaties ter beoordeling van 
de sociale en milieueffecten van handelsakkoorden in de partnerlanden en in kwetsbare 
sectoren in die landen, met dien verstande dat dergelijke studies ook voorafgaand aan de 
ondertekening en uitvoering van de bewuste overeenkomsten moeten worden verricht;

Opneming van MVO-clausules in alle door de Europese Unie gesloten 
handelsakkoorden

11. stelt in meer algemene zin voor, in alle toekomstige handelsovereenkomsten die door de 
Unie worden gesloten, met inbegrip van investerings- en openbare-
aanbestedingsakkoorden, ook een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling met daarin een 
MVO-clausule op te nemen;
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12. stelt voor, via deze MVO-clausule te voorzien in:

a. een wederzijdse verbintenis tussen de beide partijen om MVO in het kader van de 
overeenkomst en van hun handelsbetrekkingen te bevorderen;

b. stimulansen om ondernemingen ertoe aan te moedigen MVO-toezeggingen aan te 
gaan met alle bij de onderneming betrokken partijen, inclusief vakbonden, 
consumentenorganisaties en lokale overheden;

c. de instelling van 'contactpunten' zoals die in het kader van de OESO bestaan voor het 
verstrekken van informatie over MVO, ter bevordering van de transparantie en voor de 
inontvangstneming van klachten en getuigenissen met betrekking tot inbreuken op de 
MVO-beginselen, een en ander in samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld;

d. de verplichting tot transparantie en rapportage van de zijde van ondernemingen en 
concerns door middel van jaarlijkse publicatie van hun MVO-balans, die voor het 
publiek toegankelijk moet zijn;

e. het opleggen van een zorvuldigheidsverplichting voor ondernemingen en concerns, 
d.w.z. een verplichting tot het nemen van preventieve maatregelen met het oog op de 
opsporing en het voorkomen van schendingen van de rechten van mens en milieu, 
corruptie en belastingontduiking, ook van de zijde van hun dochterondernemingen en 
toeleveranciersketens, m.a.w. voor alles wat binnen hun invloedssfeer valt;

f. een evaluatiemechanisme ter beoordeling van bewezen inbreuken op in het kader van 
een handelsovereenkomst aangegane MVO-verplichtingen; de bevoegde autoriteiten 
van beide partijen, maar ook onafhankelijke deskundigen, moeten daarnaar, zoals 
reeds het geval is bij onderzoeken in het kader van IAO-programma’s, een onderzoek 
kunnen instellen1; in het geval van een ernstige schending van de aangegane 
verbintenissen kunnen de betrokken partijen overtreders met naam en toenaam bekend 
maken en het opleggen van evenredige handelssancties eisen;

g. een mechanisme voor justitiële samenwerking tussen de Unie en haar partnerlanden 
met het oog op de effectieve naleving van de desbetreffende wetgeving en van de op 
MVO-gebied bestaande internationale overeenkomsten door de betrokken 
ondernemingen; de beide partijen verbinden zich ertoe grensoverschrijdende justitiële 
samenwerking te bevorderen om de toegang tot de rechter voor slachtoffers van de 
praktijken van ondernemingen of kleinere bedrijven die zich binnen hun invloedssfeer 
bevinden te vergemakkelijken, en de ontwikkeling van passende procedures en daartoe 
bevoegde justitiële instanties te ondersteunen;

13. stelt voor om, naar het voorbeeld van de comités voor economische 
partnerschapsovereenkomsten, voor elke vrijhandelsovereenkomst (FTA) een 
parlementair toezichtcomité in te stellen om te fungeren als een forum voor de 
uitwisseling van informatie en dialoog tussen de leden van het EP en parlementsleden uit 
de partnerlanden; daarnaast zouden dergelijke FTA-toezichtcomités ook specifiek kunnen 

                                               
1 Zoals bij het Better Factories Cambodia-programma (http://www.betterfactories.org/ )
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toezien op de tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake duurzame ontwikkeling in 
MVO-clausules, en zouden zij aanbevelingen kunnen formuleren ten behoeve van de 
gemengde FTA-commissie, inzonderheid met betrekking tot effectbeoordelingen en voor 
gevallen waarbij schendingen van mensenrechten, sociale rechten of 
milieuovereenkomsten aan de orde zijn;

Bevordering van MVO in het kader van het multilaterale handelsbeleid

14. verzoekt de Commissie de MVO-dimensie bij het multilaterale handelsbeleid te 
betrekken, zowel in het kader van de internationale fora die zich voorstander hebben 
betoond van het MVO-concept, met name de OESO en de IAO, als in het kader van de 
WTO met het oog op het post-Doha-perspectief;

15. verzoekt de Commissie de ontwikkeling te ondersteunen van nieuwe relaties tussen de 
multilaterale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de sociale en  
milieunormen en de WTO, teneinde het gevoerde handelsbeleid op internationaal niveau 
beter in overeenstemming te brengen met de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling;

16. pleit nogmaals voor de instelling in het kader van de WTO van een comité voor “Handel 
en fatsoenlijk werk” naar het voorbeeld van het “Handels- en ontwikkelingscomité”, dat 
een forum zou kunnen bieden voor de bespreking van sociale normen en van het MVO-
concept binnen de internationale handelscontext; stelt voor de 
geschillenbeslechtingsprocedure opnieuw aan te passen, zodat speciaal op te richten 
groepen (panels) of de betrokken beroepsinstantie in geval van mogelijke schendingen van 
internationale milieu- of sociale overeenkomsten het advies kunnen inwinnen van de 
bevoegde internationale organisaties, waarbij dit advies vervolgens zou worden 
gepubliceerd;

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de Raad, de Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de 
nationale parlementen van de Europese Unie, de Parlementaire Conferentie over de WTO 
en de Internationale Arbeidsconferentie.
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TOELICHTING

Een handelsbeleid dat in dienst staat van de algemene doelstellingen van de Europese 
Unie

Na de klimaat-, de energie- en de voedselcrisis heeft de internationale financiële crisis, die 
overal heeft geleid tot een sociale crisis, de noodzaak van strenge regels alleen maar 
dringender gemaakt, om ervoor te zorgen dat de wereldeconomie beter omkaderd is en zich 
niet ontwikkelt ten koste van de samenleving. De internationale handel, de kern van de 
mondialisering, ontsnapt niet aan deze noodzaak.
Voor de burgers, overal ter wereld, is de groei van de internationale handel immers alleen 
verantwoord, als zij bijdraagt tot de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de 
verhoging van de levensstandaard. Alleen op deze voorwaarde wordt de openstelling van de 
handel gezien als een positief gegeven en wordt zij aanvaard. Zij stoot daarentegen op uiterst 
krachtig verzet, wanneer zij gepaard gaat met het verlies van arbeidsplaatsen of wanneer zij 
de levensomstandigheden, de sociale rechten en het milieu in gevaar brengt.
Het handelsbeleid kan dus niet worden teruggebracht tot louter de onmiddellijke belangen van 
enkele economische spelers. Wat Europa betreft, moet het handelsbeleid coherent zijn met de 
doelstellingen van de Unie als geheel en met name met de doelstellingen van het buitenlands 
beleid, aangezien het handelsbeleid een van de hefbomen is om de opvatting te bevorderen die 
de Unie heeft van regulering in het kader van de mondialisering. Allereerst is het niet 
onredelijk dat Europa erop toeziet dat haar handelsbeleid geen schade berokkent aan, maar 
integendeel bijdraagt tot de verdediging van haar sociale model en haar milieubeleid.

Op dit punt zij erop gewezen dat de Europese Unie de verlening van bepaalde 
handelspreferenties aan derde landen nu al afhankelijk stelt van de ratificering door deze 
landen van de belangrijkste conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en van 
diverse verdragen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten (het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten, het Verdrag betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid...). 
Zij zet zich sinds 2006 ook in voor de bevordering van "waardig werk", een doelstelling van 
de IAO en de VN, via al haar externe beleid, met inbegrip van haar handelsbeleid. Tot slot 
omvatten haar bilaterale vrijhandelsakkoorden voortaan een hoofdstuk over duurzame 
ontwikkeling met daarin een pakket sociale en milieudoelstellingen. Steeds vaker passen de 
handelsakkoorden die de EU sluit, overigens in het kader van ruimere partnerschaps- of 
associatieakkoorden waarin ook is voorzien in politieke samenwerking en een engagement op 
het gebied van duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Het is dus duidelijk dat, wat de 
principes betreft, het handelsbeleid niet van het andere interne en externe beleid van de 
Europese Unie mag worden losgekoppeld.
Een van de redenen voor deze aanpak, die niet alleen in Europa wordt gevolgd, houdt met 
name verband met het inzicht dat liberalisering van de handel zeer uiteenlopende 
economische en sociale gevolgen heeft, die onder controle moeten worden gehouden en soms 
zelfs gecompenseerd, omdat liberalisering altijd winnaars en verliezers heeft. De 
ontwikkeling van de internationale handel heeft alleen voordelen voor beide partijen, als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, want de voordelen binnen elk land zijn nooit billijk 
verdeeld onder de verschillende sectoren van de maatschappij en de economie. Daarom is een 
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omkadering van de openstelling van de handel, de omstandigheden ervan en het tempo ervan 
nodig en deze noodzaak laat zich door de versnelling van de mondialisering nog veel sterker 
gevoelen.
De openstelling van de internationale handel is bovendien gepaard gegaan met een woeste 
concurrentie tussen landen om de buitenlandse investeerders aan te trekken en met een 
intensivering van de concurrentie tussen bedrijven. Dit heeft te vaak geleid tot wantoestanden 
op het gebied van arbeidsvoorwaarden en democratische vrijheden en tot aantasting van het 
milieu. De voorbeelden zijn legio.

Voor Europa, net als voor de internationale gemeenschap, geldt dus een vereiste van 
coherentie, die maakt dat in de regels betreffende de internationale handel reële garanties 
moeten worden opgenomen op het gebied van duurzame ontwikkeling en sociale rechten. 
Deze coherentie, die strookt met de doelstellingen van de Verenigde Naties en de Europese 
Unie, wordt ook verwacht door de Europese burgers. Zij houdt ook een bepaalde opvatting in 
van maatschappelijk en uit milieuoogpunt verantwoord ondernemen.

Van alle bedrijven spelen de transnationale ondernemingen in de internationale handel de 
belangrijkste rol. Zij hebben van de openstelling van de markten kunnen profiteren door een 
deel van hun productie te externaliseren en hun toeleveringen te diversifiëren vanuit landen 
met lage productiekosten en een beperkter reglementair kader. Het gedrag dat men van hen 
verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft dus ook 
betrekking op hun filialen en onderaannemers in deze landen, van waaruit zij een groot deel 
van de handel in Europa organiseren.

Drie uitdagingen voor één doelstelling
Met de bevordering van maatschappelijk en uit milieuoogpunt verantwoord ondernemen in 
het kader van de internationale handel worden in feite drie grote uitdagingen voor Europa 
aangepakt: 

een morele uitdaging: vaak moet het gedrag veranderen van onze eigen bedrijven, om ze 
verantwoordelijk te maken wat sociale en milieuprincipes betreft, met name wanneer zij 
opereren in derde landen die ontwikkelingslanden zijn;
een economische en sociale uitdaging: als de principes inzake maatschappelijk en uit 
milieuoogpunt verantwoord ondernemen niet worden geëerbiedigd, leidt dit tot sociale en 
milieudumping die ten koste gaat van de productie en de werknemers in Europa, waar 
strengere sociale en milieunormen moeten worden nageleefd;
een politieke uitdaging: hier gaat het om de coherentie van ons beleid in het kader van de 
mondialisering en om de rol van de Europese Unie, waarvan de burgers ook verwachten dat 
zij bescherming biedt in een gedereguleerde wereld.

De regels van de internationale handel op geslaagde wijze combineren met 
maatschappelijk en uit milieuoogpunt verantwoord ondernemen
Tot nu toe waren er tussen handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen geen of bijna 
geen raakpunten. Waarom dat zo is, is gemakkelijk te begrijpen: de internationale handel 
wordt geregeld door akkoorden tussen landen, waarmee voor deze landen dwingende 
juridische regels worden vastgesteld; maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd 
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op niet dwingende regels die bedrijven zich vrijwillig engageren na te leven.
Als de handelsregels en het engagement van bedrijven op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen kunnen worden gecombineerd, ontstaat evenwel een krachtige 
hefboom om zowel het gedrag van de bedrijven als de naleving van de sociale en 
milieunormen door de landen die handelsakkoorden met de EU ondertekenen, te verbeteren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, een idee die geleidelijk ingang vindt...
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft al een lange geschiedenis, van de OESO-
richtsnoeren die in 1976 zijn verspreid met de steun van de vakbonden over de tripartiete 
verklaring over internationale ondernemingen van de IAO tot het in 2000 door Kofi Annan 
gestarte wereldpact of "Global Compact" van de Verenigde Naties. Met de OESO-
richtsnoeren is een pakket aanbevelingen goedgekeurd die de regeringen doen aan 
multinationale ondernemingen en die met name betrekking hebben op werkgelegenheid en de 
betrekkingen met de sociale partners, de mensenrechten, het milieu, de bestrijding van 
corruptie, de belangen van de consumenten, mededinging of nog belastingontwijking.
Sindsdien zijn talrijke initiatieven gestart om controlemechanismen voor de naleving van deze 
gedragscodes in te stellen, alsmede certificaten om aan te geven dat bedrijven zich op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben geëngageerd.
De Europese Unie heeft zich met de zaak beziggehouden in een groenboek uit 2001, gevolgd 
door een witboek en de oprichting van een Multilateraal Forum over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, om een Europees kader en een strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen te bevorderen. Grote Europese bedrijven hebben zich in het kader 
van het in 1995 op initiatief van Jacques Delors opgerichte "CSR Europe" geëngageerd.
Op dit moment beschouwt de Commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen, volgens 
haar mededeling van 2006, als een aspect van het Europese sociale model waarmee 
solidariteit, cohesie en gelijke kansen in het kader van de toegenomen mondiale concurrentie 
kunnen worden verdedigd. Het verklaarde doel is van de EU een voorbeeld op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken en ervoor te zorgen dat het externe beleid 
dat zij voert en de investeringen van Europese bedrijven in derde landen, daadwerkelijk 
bijdragen tot de sociale ontwikkeling.
Het Europees Parlement heeft van zijn kant diverse verslagen en onderbouwde voorstellen 
goedgekeurd om enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen, met 
name de resoluties van 1999 en 2003 en vooral het verslag-Howitt van maart 2007, en 
anderzijds de sociale en milieunormen in de handelsakkoorden van de Europese Unie te 
verstrengen, met name het verslag-Désir van oktober 2001 en het verslag-Désir en 
Panayatopoulos van mei 2007.

... en die een plaats in de handelsakkoorden van de EU moet krijgen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale en milieuclausules in handelsakkoorden 
dienen hetzelfde doel: een billijkere, socialere en menselijkere mondialisering, die in dienst 
staat van duurzame ontwikkeling. Momenteel volgen zij evenwel parallelle sporen1.
Zodra er een raakpunt is, zullen zij elkaar niet schaden, maar wederzijds versterken. De 
sociale handelsclausules zullen worden versterkt door de elementen betreffende het gedrag 

                                               
1 In het vrijhandelsakkoord met Korea wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen vermeld, maar zeer 
beperkend en zonder rechtstreeks verband met de nakoming van de handelsverplichtingen.



PE448.821v01-00 16/16 PR\830303NL.doc

NL

van ondernemingen die worden ingebracht door maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betreft, dit zal worden ondersteund door de 
degelijkheid van de handelsakkoorden, met name het toezichtskader waarin deze voorzien 
voor de eerbiediging van de principes die aan de akkoorden ten grondslag liggen.
In dit verslag wordt niet teruggekomen op alle voorstellen die al door het Europees Parlement 
en andere internationale instanties zijn geformuleerd om enerzijds maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en anderzijds sociale en milieunormen in handelsakkoorden te 
bevorderen.
Er wordt in gefocust op de voorstellen waarmee maatschappelijk verantwoord ondernemen 
door bedrijven specifiek kan worden bevorderd in het kader van het handelsbeleid van de 
Europese Unie. Dat is waar het om gaat in de voorstellen in de bijgaande ontwerpresolutie. 
Deze hebben met name betrekking op:
– de herziening van het stelsel van algemene preferenties;
– de effectbeoordelingen met betrekking tot de onderhandelingen over en de follow-up van 

de handelsakkoorden van de Europese Unie;
– de clausules inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vrijhandelsakkoorden 

en andere handels- en investeringsakkoorden van de Europese Unie;
– een parlementair opvolgingscomité, met name voor de sociale en milieudimensie, met 

inbegrip van maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor elk vrijhandelsakkoord;
– de verplichting voor multinationale ondernemingen uit de EU en haar partnerlanden om 

jaarlijks een verslag te publiceren over de sociale en milieu-impact van hun activiteiten en 
die van hun filialen en toeleveringsketen;

– mechanismen voor gerechtelijke samenwerking tussen de EU en de partnerlanden, met de 
mogelijkheid multinationale ondernemingen zowel in Europa als in de landen in kwestie 
te vervolgen wegens ernstige fouten die zij of hun filialen op het gebied van milieu of de 
fundamentele rechten hebben begaan;

– de plaatsing van overheidsopdrachten;
– de betrekkingen tussen de multilaterale fora ter bevordering van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en de WTO;
– een nieuw initiatief van de Commissie.


