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SUGGESTIES

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

1 is van oordeel dat er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat de vrijwillige inspanningen 
van ondernemingen in de Unie om de negatieve impact van hun gedragingen op 
ontwikkelingslanden te beperken ondoeltreffend zijn, omdat er aan het einde van de 
toeleveringsketen nog altijd sprake is van schendingen van de mensenrechten van 
individuen, met name werknemersrechten, en van de rechten van plaatselijke 
gemeenschappen; 

2 is van oordeel dat er een grote behoefte is aan een bindend, geharmoniseerd kader op 
EU-niveau dat een gelijk speelveld voor ondernemingen waarborgt, en waardeert de 
inspanningen van de Commissie om wetgeving tot stand te brengen met 
zorgvuldigheidsvereisten voor ondernemingen inzake eerbiediging van de 
mensenrechten en naleving van de milieuwetgeving binnen hun toeleveringsketens;

3 verzoekt de Commissie om met betrekking tot de toekomstige wetgeving een op 
mensenrechten gebaseerde benadering te hanteren, in die zin dat de wetgeving 
ontwikkeld, ten uitvoer gelegd, gemonitord en geëvalueerd wordt met inachtneming van 
de belangrijkste mensenrechtenbeginselen transparantie en toegang tot gegevens, 
inclusie en non-discriminatie met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare 
personen; 

4 benadrukt dat in de toekomstige wetgeving aandacht besteed moet worden aan alle 
mensenrechten; is van mening dat nadruk moet worden gelegd op werknemers- en 
vakbondsrechten, vrouwen, kinderen en inheemse volkeren;  benadrukt dat er gestreefd 
moet worden naar volledige afstemming met bestaande juridische verbintenissen en 
normen op Europees en internationaal niveau; is van oordeel dat de wetgeving 
betrekking moet hebben op alle vormen van mensenrechtenschendingen; 

5 wijst erop dat de verplichting om de mensenrechten te eerbiedigen en beschermen, het 
milieu te beschermen en het gevaar van corruptie te voorkomen moet gelden voor alle 
mondiale waardeketens, producten, diensten en zakelijke betrekkingen;

6 is van oordeel dat de nieuwe wetgeving van toepassing dient te zijn op alle sectoren, 
alle soorten ondernemingen, zowel publieke als particuliere, van welke omvang dan ook 
in de hele Unie; is van oordeel dat de focus moet liggen op de risico’s; 

7 is van oordeel dat de toekomstige wetgeving moet voorzien in verplichte en 
doeltreffende zorgvuldigheidsprocedures voor ondernemingen, die betrekking hebben 
op de activiteiten van ondernemingen en hun zakelijke betrekkingen, met inbegrip van 
hun toeleveringsketens en onderaannemingsketens;

8 wijst erop dat het noodzakelijk is om een deugdelijk monitoringsysteem te ontwikkelen 
en ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten (op het niveau van de Unie en op 
nationaal niveau) over doeltreffende instrumenten beschikken om de naleving van de 
wetgeving, met name op lokaal niveau, te monitoren; 
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9 is van oordeel dat de toekomstige wetgeving moet voorzien in een omvattende 
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 door, onder meer, straffen en sancties van uiteenlopende aard;

10 benadrukt dat toegang tot effectieve rechtsmiddelen essentieel is; is van oordeel dat in 
de wetgeving moet worden vastgelegd dat ondernemingen verplicht zijn om te voorzien 
in een doeltreffend klachtenmechanisme, dat transparant, toegankelijk, voorspelbaar, 
veilig, betrouwbaar en controleerbaar is; is voorts van oordeel dat een dergelijk 
mechanisme moet voorzien in doeltreffende gerechtelijke rechtsmiddelen voor 
slachtoffers van mensenrechtenschendingen, milieuschade en corruptie, zowel 
individueel als via collectieve acties; is van oordeel dat mensenrechtenactivisten en hun 
advocaten bijzondere bescherming dienen te genieten; 

11 vindt het zeer belangrijk dat de hoofdstukken over duurzame ontwikkeling in 
vrijhandelsakkoorden beter afdwingbaar worden gemaakt en dat in de nieuwe 
wetgeving mogelijkheden worden bestudeerd om de zorgvuldigheidsvereisten in die 
hoofdstukken op te nemen.


