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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004035/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Ignazio Corrao (Verts/ALE), René Repasi (S&D), Marianne Vind (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), 
Krzysztof Hetman (PPE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Kosma 
Złotowski (ECR), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Pierre Larrouturou 
(S&D), Anna Júlia Donáth (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ana Miranda (Verts/ALE), 
Hilde Vautmans (Renew), Fabio Massimo Castaldo (NI), Francesca Donato (NI), Monika Vana 
(Verts/ALE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Caterina Chinnici 
(S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Catharina Rinzema 
(Renew), Andreas Schwab (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), 
Tiziana Beghin (NI), Maria Angela Danzì (NI), Barry Andrews (Renew), Mario Furore (NI), Max 
Orville (Renew), Günther Sidl (S&D), Salima Yenbou (Renew), Magdalena Adamowicz (PPE), 
Theresa Muigg (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Manuela Ripa 
(Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Jarosław Duda (PPE), Jordi Solé (Verts/ALE), Rosa Estaràs 
Ferragut (PPE), Eva Kaili (NI), Erik Marquardt (Verts/ALE), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), 
Mónica Silvana González (S&D), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), 
Patrizia Toia (S&D), Malte Gallée (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Beata Kempa (ECR), 
Yannick Jadot (Verts/ALE), Lívia Járóka (NI)

Betreft: Terugdringen van dwang- en kinderarbeid in toeleveringsketens van de EU tegen 2025

Op de G7-top in Elmau heeft de EU zich ertoe verbonden dwang- en kinderarbeid in 
toeleveringsketens uit te bannen1. Die belofte vloeit voort uit de plicht van de lidstaten om de 
mensenrechten en de rechten van het kind te eerbiedigen, te beschermen en te verdedigen.

Daarnaast zet de EU zich in om duurzameontwikkelingsdoelstelling (SDG) 8.7 inzake de uitroeiing 
van kinderarbeid in al zijn vormen tegen 2025 te halen. Die doelstelling houdt onder meer in dat 
strategische en omvattende interventies bevorderd worden om de onderliggende oorzaken van 
kinderarbeid in waardeketens aan te pakken.

In de VS houdt het Ministerie van Werkgelegenheid een lijst van goederen en hun landen van 
herkomst bij waarvan het gegronde vermoedens heeft dat ze door kinderen of onder dwang 
vervaardigd zijn, met schending van internationale normen2.

Kan de Commissie:

1. verduidelijken met hoeveel procent het aandeel dwang- en kinderarbeid in de toeleveringsketens 
van de EU sinds 2015 is afgenomen en welke vooruitgang geboekt is om SDG 8.7 te bereiken?

2. bevestigen of er een stappenplan bestaat waarin wordt aangegeven waar en met hoeveel 
procent het aandeel kinder- en dwangarbeid verminderd is, met als doel alle vormen van 
kinderarbeid tegen 2025 uit te roeien?

3. verduidelijken of ze van zins is een lijst op te stellen (soortgelijk aan die van het Amerikaans 
Ministerie van Werkgelegenheid) als waardevolle bron voor onderzoekers, bedrijven en 
consumenten die een passende zorgvuldigheid willen betrachten in verband met arbeidsrechten 
in bepaalde toeleveringsketens?

Ondersteuner3

1 https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2062292/9c213e6b4b36ed1bd687e82480040399/2022-07-
14-leaders-communique-data.pdf?download=1

2 https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-
goods?combine=&field_exp_exploitation_type_target_id_1=All&tid=All&field_exp_good_target_id=All&items_
per_page=10&order=name&sort=asc&page=37
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3 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


