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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat in de artikelen 3 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is bepaald dat de Unie in haar betrekkingen met de rest van de wereld haar waarden en 
beginselen, met name de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten, 
handhaaft en bevordert, en bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van de aarde, 
solidariteit en de vrije en eerlijke handel, alsook tot de strikte eerbiediging en 
ontwikkeling van het internationaal recht, waarbij de Unie, meer bepaald, bijdraagt aan 
de ondersteuning van de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden op economisch, 
sociaal en milieugebied, met uitbanning van de armoede als voornaamste doel; en 
overwegende dat de Unie deze beginselen moet eerbiedigen en deze doelstellingen moet 
nastreven bij de bepaling en de uitvoering van het overige beleid van de Unie wat de 
externe aspecten betreft;

B. overwegende dat in artikel 208, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) wordt bepaald dat de Unie bij de uitvoering van beleid dat 
gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden rekening moet houden met de 
doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking;

C. overwegende dat toekomstige wetgeving over zorgvuldigheid in het bedrijfsleven en de 
verantwoordingsplicht van ondernemingen extraterritoriale gevolgen zal hebben, en 
gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden op economisch, 
sociaal en milieugebied en voor hun mogelijkheden om de duurzame-
ontwikkelingsdoelen te bereiken, en dat deze aanzienlijke gevolgen een positieve of 
negatieve bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen 
van de Unie op het gebied van ontwikkeling;

D. overwegende dat ondernemingen, in overeenstemming met de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de verantwoordelijkheid hebben om 
de mensenrechten, het milieu en goed bestuur te eerbiedigen, en op dat gebied geen 
negatieve effecten mogen veroorzaken of bijdragen tot negatieve effecten;

E. overwegende dat volgens een studie van de Commissie over zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen slechts 37 % van de respondenten momenteel passende 
zorgvuldigheid hanteert inzake milieu en mensenrechten en dat slechts 16 % dit voor de 
hele toeleveringsketen doet;

F. overwegende dat volgens de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de 
mensenrechten een groot aantal mensenrechtenverdedigers worden bedreigd omdat zij 
de negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor de mensenrechten aan de kaak 
stellen;

G. overwegende dat passende zorgvuldigheid in de eerste plaats een preventief 
mechanisme is en dat van bedrijven vooral moet worden geëist dat zij risico’s of 
negatieve effecten in kaart brengen en beleid en maatregelen vaststellen om die aan te 
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pakken; overwegende dat een onderneming, wanneer deze een negatief effect 
veroorzaakt of ertoe bijdraagt, de nodige maatregelen moet treffen en daarvoor ter 
verantwoording moet worden geroepen; overwegende dat de verantwoordingsplicht 
voor ondernemingen, met inbegrip van schade in verband met de activiteiten van een 
onderneming, nodig is om ervoor te zorgen dat ondernemingen worden gestimuleerd 
om passende zorgvuldigheid toe te passen en dat die zorgvuldigheid doeltreffend is;

H. overwegende dat schendingen van mensenrechten en milieunormen nog steeds 
wijdverbreid zijn in de wereldwijde toeleverings- en waardeketens; overwegende dat 
vrijwillige maatregelen onvoldoende zijn gebleken en dat verdere maatregelen daarom 
van essentieel belang zijn om het niveau van verantwoord ondernemerschap te verhogen 
en het vertrouwen in de interne markt te versterken, ook bij investeerders en 
consumenten;

1. herinnert eraan dat passende zorgvuldigheid in de eerste plaats een preventief 
mechanisme is en dat van bedrijven vooral moet worden geëist dat zij risico’s of 
negatieve effecten in kaart brengen en beleid en maatregelen vaststellen om die te 
beperken;

2. wijst erop dat er voldoende bewijs bestaat waaruit blijkt dat de vrijwillige inspanningen 
van in de EU gevestigde of actieve ondernemingen om de gevolgen van hun activiteiten 
voor ontwikkelingslanden in kaart te brengen, te voorkomen, te beperken en er 
verantwoording voor af te leggen, tot nu toe niet voldoende zijn geweest, aangezien er 
in de hele toeleveringsketen van ondernemingen nog steeds mensenrechten van 
personen, en met name werknemers, vrouwen, kinderen en lokale gemeenschappen, 
worden geschonden en er nog steeds activiteiten gebeuren die de gevolgen van de 
klimaatverandering verergeren, en er nog steeds schendingen van milieunormen en 
corruptiepraktijken plaatsvinden; erkent dat de steun van de politieke, publieke en 
privésector voor EU-wetgeving inzake zorgvuldigheid toeneemt;

3. herinnert eraan dat het volledige genot van de mensenrechten, waaronder het recht op 
leven, gezondheid, voedsel en water, afhankelijk is van biodiversiteit, die de basis 
vormt van ecosysteemdiensten waarmee het menselijk welzijn intrinsiek verbonden is;

4. merkt op dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) vanwege de COVID-19-
pandemie met een moeilijke situatie worden geconfronteerd, en dat het cruciale 
doelstellingen van de Unie zijn om hen te ondersteunen en om voor een gunstig 
marktklimaat te zorgen;

5. is er sterk van overtuigd dat toekomstige wetgeving ook zorgvuldigheid op 
milieugebied verplicht moet stellen, om de naleving van EU- en internationaal erkende 
milieunormen en -rechten, onder meer op het gebied van de klimaatverandering en 
biodiversiteit, te verzekeren; wijst op de aantoonbare voordelen voor bedrijven van de 
doeltreffende toepassing van verantwoord ondernemerschap, zoals een beter 
risicobeheer, lagere kapitaalkosten, betere algemene financiële prestaties en een sterker 
concurrentievermogen; maakt zich zorgen over de gevolgen van de COVID-19-crisis, 
die het bedrijfsleven aanzienlijk heeft ontwricht en die grote kwetsbaarheden in de 
economie en de mondiale toeleveringsketens aan het licht heeft gebracht met betrekking 
tot arbeidsomstandigheden en rampenparaatheid, en die negatieve gevolgen heeft voor 
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de mensenrechten, met name de rechten van werknemers, waarbij vrouwen en kinderen 
vaak het ergst worden getroffen; wijst erop dat de OESO heeft aangetoond dat bedrijven 
die proactief stappen hebben gezet om de risico’s in verband met de COVID-19-crisis 
zo aan te pakken dat de nadelige gevolgen voor werknemers en toeleveringsketens 
worden beperkt, vaker waarde en veerkracht creëren op de lange termijn, wat hun 
levensvatbaarheid op de korte termijn en hun uitzicht op herstel op de middellange tot 
lange termijn verbetert;

6. is van mening dat de toekomstige wetgeving moet voortbouwen op reeds door sommige 
lidstaten genomen initiatieven; is van mening dat er een grote behoefte is aan een 
verplicht, geharmoniseerd kader op het niveau van de Unie om bij te dragen aan de 
tenuitvoerlegging van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties en de Overeenkomst van Parijs, en om een gelijk speelveld voor bedrijven te 
verzekeren; dringt er bij de Commissie op aan een voorafgaande effectbeoordeling van 
het toepassingsgebied van de wetgeving uit te voeren op basis van het risico op schade 
in plaats van de omvang van de onderneming; verzoekt de Commissie haar lopende 
werkzaamheden te intensiveren op het gebied van wetgeving op grond waarvan EU-
bedrijven en bedrijven die actief zijn op de eengemaakte markt in hun hele 
toeleveringsketen passende zorgvuldigheid moeten toepassen met betrekking tot de 
eerbiediging van de mensenrechten en milieuverplichtingen, waaronder die in verband 
met de biodiversiteit, in overeenstemming met de bestaande internationale 
zorgvuldigheidsnormen, in het bijzonder de leidende beginselen van de VN inzake 
ondernemingen en mensenrechten, de OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, het OESO-richtsnoer inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, relevante sectorspecifieke OESO-
richtsnoeren inzake zorgvuldigheid, de Tripartiete beginselverklaring van de IAO 
betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid en het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen corruptie; 

7. dringt er bij de Commissie op aan om ervoor te zorgen dat in toekomstige wetgeving het 
beginsel van beleidssamenhang ten aanzien van ontwikkeling, zoals neergelegd in 
artikel 208 VWEU, wordt geëerbiedigd; benadrukt dat het belangrijk is om eventuele 
tegenstellingen te minimaliseren en ten behoeve van de ontwikkelingslanden te werken 
aan synergieën met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en om de doeltreffendheid 
van ontwikkelingssamenwerking te verhogen; merkt op dat dit in de praktijk betekent 
dat het directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de 
Commissie actief moet worden betrokken bij de lopende wetgevingswerkzaamheden en 
dat de effecten van toekomstige wetgeving op de ontwikkelingslanden grondig moeten 
worden beoordeeld, waarbij moet worden gekeken naar economische, sociale, 
mensenrechten- en milieuaspecten, een en ander in overeenstemming met de 
richtsnoeren voor betere regelgeving1 en instrument 34 van het instrumentarium voor 
betere regelgeving2; merkt op dat de uitkomsten van die beoordeling moeten worden 
meegewogen bij het toekomstige wetgevingsvoorstel; 

8. verzoekt de Commissie om een op mensenrechten gebaseerde benadering te hanteren 
ten aanzien van de toekomstige wetgeving, die zodanig moet worden ontwikkeld, 

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_nl

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_nl
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uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd dat de belangrijkste mensenrechtenbeginselen – 
transparantie, toegang tot informatie, participatie en verantwoording, inclusie en non-
discriminatie – worden geëerbiedigd, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarste 
personen; merkt op dat die benadering gebaseerd moet zijn op het overkoepelende 
“berokken geen schade”-beginsel, aangezien het belangrijk is om onbedoelde nadelige 
effecten te voorkomen; is van mening dat de toekomstige wetgeving moet worden 
onderworpen aan een zinvol en inclusief raadplegingsproces in het veld met de 
relevante belanghebbenden, met inbegrip van lokale overheden en maatschappelijke 
organisaties, zowel in de Unie als in ontwikkelingslanden; is van mening dat dit 
raadplegingsproces in nauwe samenwerking met de delegaties van de Unie moet 
plaatsvinden; benadrukt dat de toekomstige wetgeving moet berusten op een 
genderanalyse en rekening moet houden met de specifieke behoeften van vrouwen en 
meisjes; is van mening dat ondernemingen rekening moeten houden met de 
genderimpact van hun activiteiten door middel van een genderresponsief 
zorgvuldigheidsproces op het gebied van de mensenrechten; 

9. dringt er bij de Commissie op aan een holistische aanpak te volgen in het kader waarvan 
gekeken wordt naar het gevaar van corruptie en naar de gevaren voor de mensenrechten 
en het milieu; merkt op dat de gevolgen van corruptie in het bedrijfsleven voor de 
mensenrechten en het milieu in ontwikkelingslanden duidelijk zijn aangetoond en dat de 
toekomstige wetgeving van de Unie ervoor moet zorgen dat bedrijven geen schadelijke 
impact hebben op de rechtsstaat en goed bestuur in een land, regio of gebied, waaronder 
niet-naleving van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, van 
afdeling VII van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en van de 
beginselen van het OESO-verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse 
ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, evenals situaties van corruptie en 
omkoping waarbij een onderneming in strijd met de wet ongepaste invloed uitoefent op 
of ongepaste geldelijke voordelen biedt aan ambtenaren teneinde privileges of een 
oneerlijke gunstige behandeling te verkrijgen, waaronder situaties waarin een 
onderneming op ongepaste wijze betrokken raakt bij lokale politieke activiteiten, 
illegale bijdragen aan campagnes doet of de toepasselijke belastingwetgeving niet 
naleeft;

10. herinnert eraan dat staten verplicht zijn juridische en institutionele kaders vast te stellen 
die doeltreffende bescherming bieden tegen milieuschade die de uitoefening van de 
mensenrechten belemmert; benadrukt dat die verplichtingen van toepassing zijn op 
biodiversiteit, als integraal onderdeel van het milieu; roept de Unie en haar lidstaten er 
derhalve toe op schade aan de biodiversiteit door private actoren en overheidsinstanties 
te reguleren; benadrukt dat de toekomstige wetgeving verplichtingen moet omvatten ter 
bescherming van de gemeenschappelijke-eigendomsrechten van inheemse volkeren en 
lokale gemeenschappen op hun grondgebied en de natuurlijke hulpbronnen die zij van 
oudsher gebruiken; is er meer in het algemeen van overtuigd dat de beperking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering deel moeten uitmaken van de 
zorgvuldigheidsverplichtingen van bedrijven;

11. maakt zich zorgen over de gevolgen van bepaalde bedrijfsactiviteiten in 
ontwikkelingslanden, met name van de winningsindustrie en van grote overnames in de 
agro-industrie, voor de mensenrechten van inheemse volkeren, lokale gemeenschappen 
en mensenrechten- en milieuactivisten; benadrukt dat in de toekomstige wetgeving 



AD\1217656NL.docx 7/12 PE657.424v02-00

NL

aandacht moet worden besteed aan alle mensenrechten; is van mening dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de rechten van lokale gemeenschappen, vrouwen en 
kwetsbare groepen zoals kinderen, personen met een handicap, minderheden, inheemse 
volkeren en anderen die voor hun materiële en culturele behoeften sterk afhankelijk zijn 
van de natuur; is van oordeel dat er bovendien bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
rechten van werknemers en vakbonden, het recht van vereniging, het recht op 
collectieve onderhandelingen en het recht op een leefbaar loon; benadrukt dat 
wetgeving gebaseerd moet zijn op bestaande wettelijke verplichtingen en normen op 
internationaal en Europees niveau, met inbegrip van alle IAO-verdragen, het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het Verdrag 
inzake de rechten van het kind, evenals het recht op vrije, voorafgaande en 
geïnformeerde toestemming; is van mening dat de toekomstige wetgeving betrekking 
moet hebben op alle soorten mensenrechtenschendingen, waaronder de schending van 
het recht op een gezond milieu, en op schadelijke gevolgen voor het milieu; dringt aan 
op betere juridische kaders, een betere tenuitvoerlegging en monitoring van de 
mensenrechten en milieunormen en de bescherming van mensenrechtenverdedigers en 
milieuactivisten in ontwikkelingslanden, en bevestigt dat de Unie bereid is om 
ontwikkelingslanden te steunen bij de opbouw van instellingen en de opleiding van 
juridische en administratieve deskundigen door middel van ontwikkelingshulp en 
politieke dialoog; 

12. is van mening dat de toekomstige wetgeving inzake zorgvuldigheid van toepassing moet 
zijn op alle sectoren en op alle soorten ondernemingen en instellingen, zowel publieke 
als private, op nationaal en Europees niveau, ongeacht hun omvang, die in de Unie zijn 
gevestigd of actief zijn, met inbegrip van de Europese Investeringsbank en de Europese 
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; is van mening dat in de toekomstige 
wetgeving het evenredigheidsbeginsel moet worden geëerbiedigd en een gelijk 
speelveld moet worden gegarandeerd voor EU-bedrijven, waarbij hun 
concurrentievermogen wordt beschermd, met name dat van kmo’s, met als 
overkoepelende doelstelling om waardeketens tot stand te brengen die duurzaam, 
crisisbestendig en milieuvriendelijk zijn en de mensenrechten eerbiedigen; beklemtoont 
dat het belangrijk is dat er een effectbeoordeling wordt uitgevoerd om regels vast te 
stellen die het concurrentievermogen verbeteren, functioneel zijn en van toepassing zijn 
op alle actoren op de markt, met inbegrip van kmo’s, met bijzondere aandacht voor het 
risico van desinvestering, en om ervoor te zorgen dat een dergelijk kader in 
overeenstemming is met de WTO-regels; dringt erop aan dat kmo’s voldoende 
ondersteuning en tijd krijgen om hun bedrijfsactiviteiten aan te passen aan de nieuwe 
regels, de zorgvuldigheidsprocessen ten uitvoer te leggen en buitensporige lasten te 
vermijden; is van mening dat de nadruk moet liggen op sectoren die een hoger risico 
vormen voor de mensenrechten; is van oordeel dat een dergelijke horizontale 
benadering aangevuld moet worden met specifiekere normen en richtsnoeren voor de 
verschillende sectoren; benadrukt dat ondernemingen, indien nodig, hun 
zorgvuldigheidsstrategieën moeten richten op maar niet mogen beperken tot de ernst en 
de waarschijnlijkheid van risico’s voor de mensenrechten, het milieu en het bestuur, 
terwijl ze aansprakelijk blijven voor alle mogelijke gevolgen; benadrukt de noodzaak 
van positieve stimulansen voor bedrijven die kunnen aantonen dat zij in hoge mate 
voldoen aan de ambitie van de toekomstige wetgeving; vestigt de aandacht op het risico 
dat bedrijven hun investeringen uit derde landen terugtrekken, hetgeen kan leiden tot 
banenverlies en verlies van samenwerkingspartners voor kleine landbouwbedrijven in 
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ontwikkelingslanden indien nieuwe vereisten leiden tot buitensporige administratieve 
lasten en onbeheersbare risico’s; 

13. benadrukt dat zorgvuldigheidsstrategieën moeten zijn afgestemd op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de Overeenkomst van Parijs en de EU-
beleidsdoelstellingen op het gebied van de mensenrechten en het milieu, met inbegrip 
van de Europese Green Deal en het internationaal beleid van de EU;

14. is ervan overtuigd dat de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, 
overeenkomstig de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de stijging van de 
wereldwijde gemiddelde temperatuur te beperken tot 1,5 graad Celsius boven het pre-
industriële niveau, deel moeten uitmaken van de zorgvuldigheidsverplichtingen van 
bedrijven uit hoofde van de toekomstige wetgeving; is voorts van mening dat bedrijven 
ook aandacht moeten besteden aan de met de klimaatverandering verband houdende 
kwetsbaarheden van mensen die gevolgen ondervinden van hun bedrijfsactiviteiten;

15. is van oordeel dat de toekomstige wetgeving moet voorzien in verplichte en 
doeltreffende zorgvuldigheidsprocedures voor ondernemingen, die betrekking hebben 
op alle mensenrechtenschendingen, milieuschade en corruptiepraktijken in verband met 
de activiteiten van ondernemingen en financiële instellingen, met inbegrip van hun 
toeleverings- en onderaannemingsketens; wijst erop dat de toekomstige wetgeving de 
volledige en actieve betrokkenheid van belanghebbenden, zoals vakbonden en 
werknemersverenigingen en ook plaatselijke gemeenschappen in de 
ontwikkelingslanden, moet waarborgen, en met name de eerbiediging van het recht van 
inheemse volkeren op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming moet 
verzekeren; merkt op dat deze processen afgestemd moeten zijn op internationale en 
Europese verplichtingen, richtsnoeren en normen; benadrukt dat de wetgeving bedrijven 
moet verplichten een gedegen zorgvuldigheidsbeleid te voeren, dat een inclusief 
monitoring- en verantwoordingsmechanisme moet omvatten; is van oordeel dat er voor 
bepaalde ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, ook ondersteunende maatregelen 
moeten worden getroffen; 

 16. verwacht dat in de toekomstige wetgeving verplichtingen worden opgenomen voor 
financiële instellingen, door de verplichtingen van investeerders en van raden van 
bestuur te verduidelijken; wijst erop dat de toekomstige wetgeving ook moet ingaan op 
de vraag hoe doeltreffend gemeten en gerapporteerd moet worden;

17. wijst erop dat het noodzakelijk is om een deugdelijk monitoring- en 
verantwoordingsmechanisme te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten, op het niveau van de Unie en op nationaal niveau, over geharmoniseerde en 
doeltreffende instrumenten beschikken om de naleving van de wetgeving, met name op 
lokaal niveau, te monitoren en te handhaven met het oog op een gelijk speelveld tussen 
de lidstaten; is van mening dat er bijzondere inspanningen moeten worden geleverd om 
bedrijfsactiviteiten in landen en regio’s met een hoger risico, waaronder 
conflictgebieden, te monitoren, met inachtneming van normen van het internationaal 
humanitair recht en rekening houdend met de specifieke uitdagingen van conflicten, 
teneinde de verantwoordingsplicht van bedrijven en de toegang tot de rechter voor 
slachtoffers te waarborgen;
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18. is van oordeel dat de toekomstige wetgeving moet voorzien in een omvattende, 
transparante en coherente aansprakelijkheidsregeling die zowel administratieve als 
civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid omvat, en in een 
sanctiemechanisme om de naleving van de nieuwe wetgeving af te dwingen en de 
handhaving van de wetgeving te waarborgen; benadrukt dat wanneer wordt vastgesteld 
dat sancties nodig zijn, deze duidelijk, doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten 
zijn; herinnert in dit verband aan het brede en doeltreffende scala aan administratieve 
sancties waarin het Unierecht voorziet, met name in het mededingings- en 
gegevensbeschermingsrecht; verzoekt de Commissie om de opname van sancties, zoals 
aanzienlijke boetes, een verbod op overheidsopdrachten en regelingen voor 
overheidssteun en een verbod om directeur van een onderneming te zijn; dringt erop aan 
dat de EU van de bestrijding van milieucriminaliteit een strategische en politieke 
topprioriteit maakt bij internationale justitiële samenwerking en voor de EU-instellingen 
en de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering, met name door de naleving van multilaterale 
milieuovereenkomsten te bevorderen met behulp van strafrechtelijke sancties, door 
optimale praktijken uit te wisselen en door een ruimere werkingssfeer van het 
Internationaal Strafhof te bepleiten, zodat het Strafhof zich kan uitspreken over aan 
ecocide equivalente delicten; onderstreept het cruciale belang van mechanismen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid om slachtoffers toegang tot rechtsmiddelen te bieden 
voor de rechtbanken van de Unie; benadrukt dat belemmeringen voor de toegang tot 
rechtsmiddelen moeten worden weggewerkt, onder andere door middel van adequate 
verjaringstermijnen en ondersteuning voor juridische kosten; 

19. benadrukt dat toegang tot effectieve rechtsmiddelen essentieel is; herinnert eraan dat 
staten de primaire plicht hebben om toegang tot rechtsmiddelen te bieden; is van 
oordeel dat in de toekomstige wetgeving moet worden vastgelegd dat ondernemingen 
verplicht zijn om te voorzien in een doeltreffend klachtenmechanisme, dat transparant, 
toegankelijk, voorspelbaar, veilig, betrouwbaar en controleerbaar is; benadrukt dat 
klachtenmechanismen van bedrijven alleen bedoeld zijn als systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing en om noodhulp en oplossingen voor onbeduidende schade mogelijk te 
maken; benadrukt dat dergelijke mechanismen door overheidsinstanties moeten worden 
gecertificeerd en dat ze nooit mogen beletten dat een eiser zich tot de rechter richt; vindt 
dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan exportproductiezones, die vaak 
worden gekenmerkt door vrijstellingen van arbeidswetten en belasting, en kampen met 
ernstige problemen wat betreft fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en beknotting van 
de vakbonden; is van oordeel dat dergelijke mechanismen ontwikkeld moeten worden in 
samenspraak met werknemers en betrokken gemeenschappen; is voorts van oordeel dat 
in de toekomstige wetgeving moet worden voorzien in doeltreffende gerechtelijke 
rechtsmiddelen voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen, milieuschade en 
corruptie, zowel individueel als via collectieve acties; is van mening dat 
mensenrechtenactivisten en hun advocaten bijzondere bescherming dienen te genieten; 
is van mening dat ook voorzien moet worden in buitengerechtelijke rechtsmiddelen; 
meent in dat opzicht dat in de toekomstige wetgeving moet worden gekeken naar de rol 
van de delegaties van de Unie bij de tenuitvoerlegging van de toekomstige wetgeving, 
bijvoorbeeld door middel van een klachtenmechanisme via hetwelk slachtoffers van 
misbruik door in de Unie gevestigde of actieve ondernemingen en hun 
toeleveringsketens een klacht kunnen indienen;
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20. benadrukt dat complementariteit en afstemming met het beleid en de instrumenten en 
actoren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking essentieel is en dat er in de 
toekomstige wetgeving dus ook enkele bepalingen hierover moeten worden opgenomen;

21. benadrukt dat plaatselijke maatschappelijke organisaties belangrijke partners blijven als 
het gaat om de tenuitvoerlegging en monitoring van de toekomstige wetgeving; merkt 
daarom op dat in de wetgeving gewaarborgd moet worden dat mechanismen van het 
maatschappelijk middenveld op een duurzame manier kunnen beschikken over 
middelen en dat er transparante en gestructureerde kanalen worden gecreëerd voor de 
communicatie tussen maatschappelijke organisaties enerzijds en bedrijven en overheden 
anderzijds;

22. benadrukt dat het belangrijk is zorgvuldigheidsverplichtingen op het gebied van de 
maatschappij, het milieu, de mensenrechten en goed bestuur te integreren in 
handelsinstrumenten, zoals vrijhandelsovereenkomsten, investeringsovereenkomsten, 
economische partnerschapsovereenkomsten of stelsels van algemene tariefpreferenties, 
en deze te handhaven; waarschuwt voor het ontwikkelen van een tweesporenbeleid wat 
betreft de rechten en verplichtingen van ondernemingen in overeenkomsten inzake 
investeringen en handel; is ervan overtuigd dat het van cruciaal belang is om de 
hoofdstukken over duurzame ontwikkeling van vrijhandelsovereenkomsten bindend en 
afdwingbaar te maken; verwacht dat dit er ook toe zou bijdragen dat de concurrentie 
met ondernemingen van buiten de Unie niet wordt verstoord; is ervan overtuigd dat een 
bindend en afdwingbaar VN-verdrag over het bedrijfsleven en de mensenrechten, 
waarin de toegang tot de rechter voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen wordt 
gewaarborgd en waarin wordt voorzien in beroepsmechanismen en 
verantwoordingsplicht voor de getroffen gemeenschappen, een oplossing zou kunnen 
bieden voor de bestaande onevenwichtigheden; wijst er nogmaals op dat het belangrijk 
is dat de Unie actief betrokken is bij de besprekingen van de intergouvernementele 
werkgroep voor onbepaalde duur voor transnationale bedrijven en andere 
ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten; is van mening dat de Unie, naast 
haar werkzaamheden in verband met wetgeving inzake passende zorgvuldigheid voor 
bedrijven, ook een mandaat moet vaststellen om op een actieve en constructieve manier 
deel te nemen aan de onderhandelingen voor een bindend VN-verdrag inzake het 
bedrijfsleven en de mensenrechten, met als doel om wereldwijd een ambitieus gelijk 
speelveld te creëren voor de bescherming van de mensenrechten en de 
verantwoordelijkheden van bedrijven; roept de Commissie ertoe op binnen de WTO 
actief te werken aan de bevordering van multilaterale regels voor duurzaam beheer van 
mondiale waardeketens, met inbegrip van verplichte zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketens, als eerste stap in de kledingsector.
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