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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat het weliswaar tot de exclusieve verantwoordelijkheid van staten en 
regeringen behoort om de mensenrechten in hun land te beschermen, maar dat 
duurzame corporate governance ook de verantwoordelijkheid omvat van bedrijven om 
de mensenrechten te eerbiedigen, zoals omschreven in de leidende beginselen van de 
VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten; herinnert eraan dat de EU-economie wordt 
geconfronteerd met de grootste mondiale economische crisis sinds de Grote Depressie 
en dat bedrijven in heel Europa het bijzonder moeilijk hebben; benadrukt dat op dit 
moment bij elk nieuw wetgevingsinitiatief rekening moet worden gehouden met de 
gevolgen ervan voor de administratieve lasten voor met name micro-ondernemingen en 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), en met de gevolgen ervan voor de 
werkgelegenheid in EU-bedrijven en hun deelname aan internationale markten; 
herinnert aan het belang van overgangsperioden om rechtszekerheid en goede 
wetgeving te creëren;

2. pleit voor drie afzonderlijke maar elkaar versterkende wetgevingsvoorstellen inzake de 
plichten van bestuurders en duurzame corporate governance, inzake mensenrechten in 
ondernemingen en zorgvuldigheidsverplichtingen ten aanzien van het milieu, en inzake 
de hervorming van de richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-financiële 
informatie (NFI-richtlijn)1;

3. herhaalt dat mondiale toeleveringsketens het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn, maar dat hun complexe aard en het gebrek aan 
verantwoordingsplicht van bedrijven het gevaar van schendingen van de mensen- en 
arbeidsrechten en straffeloosheid voor milieumisdrijven kunnen vergroten, en dat het 
handelsbeleid moet bijdragen tot transparante corporate governance, conform de NFI-
richtlijn, gezien de invloed ervan op toeleveringsketens en onderaannemingsketens, in 
overeenstemming moet zijn met de sociale normen en de normen inzake milieu, 
mensenrechten en veiligheid, conform de Overeenkomst van Parijs, en de 
verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN moet 
bevorderen;

4. benadrukt dat duurzame corporate governance een belangrijke pijler is die de EU in 
staat stelt een veerkrachtige en duurzame economie tot stand te brengen en voor een 
gelijker speelveld te zorgen, zodat het internationale concurrentievermogen van EU-
bedrijven behouden blijft en wordt gestimuleerd en zodat werknemers en bedrijven in 
de EU worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie uit derde landen, en wijst erop 
dat evenwichtige en evenredige duurzame corporate governance dan ook voordelen kan 
opleveren voor het handels- en investeringsbeleid van de EU;

5. wijst erop dat de COVID-19-pandemie de zwakke punten van de mondiale 
toeleveringsketens aan het licht heeft gebracht en heeft aangetoond dat de vrijwillige 
regels blijkbaar niet volstaan, bijvoorbeeld in de kledingsector, waar de productie 

1 PB L 330 van 15.11.2014, blz. 1.
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tijdens de crisis werd verstoord, met nadelige gevolgen voor de hele toeleveringsketen; 
merkt op dat bedrijven waarvan de sociale praktijken, de praktijken op het gebied van 
milieu en bestuur en de procedures voor risicobeperking beter zijn omschreven, de crisis 
beter doorstaan; erkent dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) heeft verklaard2 dat bedrijven die proactief stappen ondernemen 
om de risico’s in verband met de COVID-19-crisis zo aan te pakken dat nadelige 
effecten op werknemers en toeleveringsketens worden beperkt, vaker waarde en 
veerkracht creëren op de lange termijn en over een betere levensvatbaarheid op de korte 
termijn en een beter uitzicht op herstel op de middellange tot lange termijn beschikken;

6. stelt met bezorgdheid vast dat uit recent onderzoek3 naar de tenuitvoerlegging van de 
EU-richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-financiële informatie is gebleken 
dat meer dan driekwart van alle ondernemingen geen informatie verstrekt over hun 
toeleveringsketens, zelfs niet in sectoren met een hoog risico, en stelt vast dat alleen in 
de kledingsector een aanzienlijk aantal ondernemingen een algemene of gedetailleerde 
lijst van hun leveranciers verstrekt; merkt op dat in de EU geregistreerde 
beursgenoteerde bedrijven, niet-beursgenoteerde bedrijven en particuliere 
ondernemingen uit hoofde van het nationale recht verschillende verplichtingen kunnen 
hebben op het gebied van duurzame corporate governance; herinnert eraan dat het 
belangrijk is een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van buiten de EU 
geregistreerde ondernemingen die niet altijd de beginselen van duurzame corporate 
governance volgen, hetgeen de EU-ondernemingen en hun werknemers benadeelt; 
benadrukt dat duurzame corporate governance van toepassing moet zijn op alle 
bedrijven uit de EU en uit derde landen die actief zijn op de interne markt; verzoekt de 
Commissie de herziening van de richtlijn betreffende de openbaarmaking van niet-
financiële informatie te beschouwen als een kans om de verslagleggingsvereisten en de 
afdwingbaarheid van de verslaglegging te verbeteren en om de naleving van milieu-, 
sociale en mensenrechtennormen te waarborgen;

7. erkent dat uit de bevindingen van de recente studie van de Commissie over de plichten 
van bestuurders en duurzame corporate governance, die betrekking heeft op de periode 
van 1992 tot 2018, blijkt dat de meeste EU-ondernemingen geneigd zijn tot 
kortetermijndenken en niet tot langetermijndenken en duurzaamheid; onderstreept dat 
de impact van dergelijk kortetermijndenken in de bedrijfswereld op de 
handelspraktijken van Europese ondernemingen in derde landen onhoudbaar is; 
benadrukt dat bestuurders onder meer verplicht moeten zijn om duurzaamheidsaspecten 
en duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn te integreren in hun bedrijfsstrategie, 
in plaats van zich zoals nu het geval is in de eerste plaats te richten op het creëren van 
zoveel mogelijk waarde voor aandeelhouders, en passende informatie openbaar moeten 
maken, rekening houdend met het mededingingsbeleid en met legitieme belangen 
inzake de bescherming van interne zakelijke knowhow; benadrukt dat de ontwikkeling 
van dergelijke strategieën gebaseerd moet zijn op de internationale normen op sociaal, 

2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
3 The Alliance for Corporate Transparency Research Report 2019: An analysis of the sustainability reports of 
1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive, blz. 6, beschikbaar op 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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milieu- en mensenrechtengebied, en waar mogelijk en relevant moet gebeuren in 
overleg met lokale gemeenschappen; merkt op dat een evenwichtige samenstelling van 
interne adviesgroepen en de lessen die zijn geleerd uit hun ervaringen op het gebied van 
een inclusieve gestructureerde dialoog, als model kunnen worden gebruikt voor 
bedrijfsstructuren in de EU waarin rekening wordt gehouden met het maatschappelijk 
middenveld; merkt op dat wijzigingen in de samenstelling van een raad van bestuur, 
zoals de benoeming van een lid met kennis van duurzame corporate governance, de 
naleving van deze verplichtingen kunnen verbeteren; is van mening dat de mate waarin 
dergelijke maatregelen moeten worden toegepast, moet worden bepaald op basis van het 
potentiële risico op schade; merkt op dat alle inspanningen in overeenstemming moeten 
zijn met het evenredigheidsbeginsel;

8. verzoekt de Commissie om de effecten te beoordelen van verplichtingen inzake 
duurzame corporate governance op financiële instellingen die handelsfinanciering 
verstrekken;

9. benadrukt dat de verplichting om informatie te verstrekken over de impact van 
milieukwesties, sociale kwesties en werknemerskwesties, de eerbiediging van de 
mensenrechten en omkoping en corruptie op een bedrijf en over de impact van een 
bedrijf op de maatschappij en het milieu (de “dubbele materialiteitsnorm”), ook moet 
gelden voor alle relevante informatie over de toeleveringsketen; merkt op dat deze 
informatie moet worden gedeeld overeenkomstig de regels van de EU-richtlijn 
betreffende de openbaarmaking van niet-financiële informatie; benadrukt dat alle 
nieuwe EU-vereisten in overeenstemming moeten zijn met de diverse internationale 
normen voor verslaglegging, onder meer die van het Global Reporting Initiative, de 
Sustainability Accounting Standards Board en de International Integrated Reporting 
Council, met als doel te zorgen voor een gelijk speelveld voor Europese bedrijven; wijst 
erop dat het belangrijk is uitgebreide richtsnoeren en aanwijzingen te verstrekken over 
welke informatie over waardeketens moet worden gedeeld;

10. onderstreept het belang van de nieuwe taxonomieverordening en het belang ervan voor 
toeleveringsketens; benadrukt dat het aanpakken van belastingontwijking een 
fundamenteel onderdeel is van duurzame corporate governance;

11. neemt kennis van het voorstel van de Commissie om wetgeving inzake duurzame 
corporate governance en zorgvuldigheid voor te bereiden op basis van de OESO-
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de bijbehorende OESO-
richtsnoeren inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor verantwoord zakelijk gedrag, 
de normen die zijn vastgelegd in de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten; verzoekt de Commissie om de mogelijkheid te overwegen van EU-
certificeringsstelsels voor toeleveringsketens, als een aanvullend initiatief bij haar 
wetgevingsvoorstel over passende zorgvuldigheid; verzoekt de Commissie na te gaan 
welke bestaande wetgeving kan worden geactualiseerd of gestroomlijnd;

12. onderstreept dat duurzame corporate governance niet louter mag worden opgevat als 
verplichtingen inzake zorgvuldigheid, maar dat ook het handelsbeleid een cruciale rol 
speelt in de slimme mix van maatregelen die de eerbiediging van de mensenrechten 
door bedrijven bevorderen en milieuschade beperken; onderstreept het belang van 
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samenhang tussen de structuren voor ondernemingsbestuur van EU-ondernemingen en 
de inspanningen van de EU in de dialoog met derde landen over verantwoord 
ondernemen, via hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling in 
vrijhandelsovereenkomsten; benadrukt dat bij de aan de gang zijnde evaluatie van het 
handelsbeleid rekening moet worden gehouden met zowel duurzame corporate 
governance als de zorgvuldigheidsplicht voor ondernemingen.
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