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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 de plicht van staten is om de mensenrechten te beschermen en te 
vrijwaren, en dat de bedrijfssector de verantwoordelijkheid heeft deze te 
eerbiedigen; erkent de tot nu toe geleverde inspanningen, waaronder door bedrijven 
die over de hele wereld actief zijn, en erkent dat er steeds meer vrijwillige 
zorgvuldigheidsinitiatieven en transparantie- en rapportageverplichtingen zijn; 
betreurt de huidige geringe tenuitvoerlegging van zorgvuldigheid op sociaal, milieu- 
en mensenrechtengebied in de toeleveringsketens; merkt op dat schendingen van de 
mensenrechten en milieunormen wijdverbreid blijven en dat uit een studie van de 
Europese Commissie over zorgvuldigheidsvereisten in de toeleveringsketen 
duidelijk blijkt dat een aantal Europese bedrijven geen enkele vorm van 
zorgvuldigheid toepassen in hun toeleveringsketens; benadrukt dat de 
zorgvuldigheidsplicht voor ondernemingen in toenemende mate wordt opgenomen 
in de wetgeving van de lidstaten en merkt op dat zorgvuldigheid het 
concurrentievermogen kan vergroten; is in dit verband ingenomen met de publieke 
toezegging van de Europese Commissie om in 2021 een wetgevingsinitiatief voor te 
stellen en benadrukt dat de zorgvuldigheidsplicht voor ondernemingen deel moet 
uitmaken van de komende herziening van het handelsbeleid van de EU; 

2. is er daarom van overtuigd dat wetgeving voor verplichte horizontale 
zorgvuldigheid op EU-niveau in de hele toeleveringsketen voor EU- en buitenlandse 
bedrijven die actief zijn op de interne markt nodig is om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN) te 
verwezenlijken, goed bestuur te bevorderen, de traceerbaarheid en 
verantwoordingsplicht in mondiale toeleveringsketens te vergroten, het 
internationale concurrentievermogen van de EU te versterken, een gelijk speelveld 
tot stand te brengen en oneerlijke concurrentievoordelen van derde landen die 
voortvloeien uit lagere beschermingsnormen en sociale en milieudumping in de 
internationale handel te beperken; benadrukt dat rekening moet worden gehouden 
met het risico op schade in plaats van met de omvang van de onderneming, en dat 
het evenredigheidsbeginsel in acht moet worden genomen; 

3. roept de Commissie ertoe op een grondige effectbeoordeling uit te voeren van de 
omvang van de toeleveringsketen waarop de toekomstige verordening inzake 
zorgvuldigheid van toepassing moet zijn om een echte impact te hebben op de 
bescherming van de mensenrechten en het milieu, en een gedetailleerde analyse te 
verschaffen van de administratieve lasten voor ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), de door EU-ondernemingen toegevoegde 
waarde, de door EU-ondernemingen verschafte werkgelegenheid en de inzet van 
EU-ondernemingen op internationale markten; 

4. herinnert eraan dat de EU-economie wordt geconfronteerd met de grootste mondiale 
economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren 1930 en dat bedrijven in 
heel Europa bijzonder hard zijn getroffen; benadrukt dat er vooral nu geen 
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wetgevingsinitiatieven mogen worden genomen die de economie belemmeren of 
schade toebrengen, bijvoorbeeld doordat zij de administratieve lasten doen 
toenemen of voor rechtsonzekerheid zorgen;

5. herinnert eraan dat zorgvuldigheidsverplichtingen gericht moeten zijn op het 
vaststellen, voorkomen, beperken en verhelpen van schendingen van 
mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen door de eerbiediging van 
fundamentele arbeidsrechten en milieunormen, waaronder de toezeggingen in het 
kader van de klimaatovereenkomst van Parijs, in de hele toeleveringsketen te 
verbeteren en zo de toeleveringsketens robuuster te maken en verstoringen van de 
internationale handel te voorkomen; is ervan overtuigd dat zorgvuldigheid de 
zekerheid en transparantie vergroot met betrekking tot de toeleveringspraktijken van 
bedrijven die producten aankopen in landen buiten de Europese Unie, en de 
belangen van de consument zal helpen beschermen door de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de producten te waarborgen, en voor bedrijven moet leiden tot 
meer verantwoorde inkooppraktijken en langetermijnrelaties met leveranciers; 
beklemtoont dat in de VN-richtsnoeren en de richtsnoeren van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale 
ondernemingen wordt gewezen op de noodzaak van toegang tot de rechter en 
herstelmaatregelen voor slachtoffers; beklemtoont dat de toekomstige EU-
wetgeving ook robuuste handhavingsmechanismen en toegang voor slachtoffers tot 
rechtsmiddelen in de Unie moet omvatten; is ervan overtuigd dat zorgvuldigheid op 
het gebied van de mensenrechten gebaseerd moet zijn op het “berokken geen 
schade”-beginsel, moet bijdragen tot bestaande zelfregulerende en vrijwillige 
initiatieven en moet worden gezien als een dynamisch proces van voortdurende 
verbetering; is van mening dat de toekomstige EU-verordening bedrijven moet 
ondersteunen bij het beheren en nakomen van hun verantwoordelijkheden; is 
bovendien van mening dat de toekomstige EU-verordening volledig in 
overeenstemming moet zijn met alle bestaande sectorale zorgvuldigheids- en 
verslagleggingsverplichtingen, zoals de richtlijn niet-financiële rapportage, en met 
de relevante wetgeving van de lidstaten; verzoekt de Commissie na te gaan of 
bestaande regelgeving kan worden geactualiseerd of vervangen; beklemtoont dat op 
het gebied van internationale handel zorgvuldigheid en verantwoord aankopen de 
standaard handelspraktijk moeten worden voor alle marktdeelnemers, ongeacht hun 
omvang; erkent de verschillen in omvang en complexiteit van grensoverschrijdende 
zakelijke activiteiten en posities in de toeleveringsketen en de noodzaak om dit in de 
toekomstige zorgvuldigheidsvereisten te weerspiegelen; 

6. is verheugd dat sectorspecifieke initiatieven, zoals de houtverordening, de Flegt-
verordening (wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw), de 
antifolterverordening en in het bijzonder de verordening inzake conflictmineralen 
een maatstaf zijn geworden voor gerichte, bindende wetgeving op het gebied van 
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, met verplichtingen voor Europese bedrijven 
met betrekking tot hun beheersystemen, risicobeheer, onafhankelijke audits door 
derden en de openbaarmaking van informatie; 

7. herinnert eraan dat de Commissie heeft voorgesteld om als onderdeel van het 
nieuwe actieplan voor de circulaire economie een alomvattende strategie te 
ontwikkelen voor de kledingsector, wat door de opname van een uniforme reeks 
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normen inzake zorgvuldigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid nog een 
voorbeeld zou kunnen zijn van de integratie van een gedetailleerdere aanpak voor 
een specifieke sector; verzoekt de Commissie verder sectorspecifieke bindende EU-
wetgeving inzake zorgvuldigheid in te voeren, bijvoorbeeld voor producten die een 
risico vormen voor bossen en ecosystemen en voor de kledingsector;

8. is ingenomen met het werk dat tot nu toe op internationaal niveau is verricht; is 
ervan overtuigd dat de toekomstige verordening inzake zorgvuldigheid moet 
voortbouwen op de VN-richtsnoeren, de OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen en het OESO-richtsnoer inzake de zorgvuldigheidseisen voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, de normen die zijn vastgesteld in 
kernverdragen van de IAO en multilaterale milieuovereenkomsten (zoals het 
Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering (UNFCCC) en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit) en andere internationale normen, wat internationale 
convergentie in de toekomst zal vergemakkelijken, en dat ze moet worden 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfssector en alle relevante 
belanghebbenden; merkt op dat uitgebreide verslagen van de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) kunnen worden gebruikt als een jaarlijkse 
gemeenschappelijke basis voor de zelfbeoordeling van bedrijven; erkent de lopende 
onderhandelingen om een juridisch bindend VN-instrument inzake transnationale 
bedrijven en andere ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten in het 
leven te roepen, en roept de Raad ertoe op de Commissie een mandaat te verlenen 
om actief deel te nemen aan deze onderhandelingen; 

9. merkt op dat 95 % van de Europese bedrijven kmo’s zijn en dat zij onevenredig 
zwaar worden getroffen door de economische gevolgen van de huidige COVID-19-
pandemie; benadrukt dat in de toekomstige wetgeving inzake zorgvuldigheid het 
evenredigheidsbeginsel moet worden toegepast bij het analyseren en beoordelen van 
capaciteitsbeperkingen, administratieve kosten en lasten voor kmo’s, en dat 
duidelijk moet zijn dat zorgvuldigheid op risico’s is gebaseerd; merkt op dat 
gecertificeerde sectorale regelingen kmo’s kansen bieden om verantwoordelijkheden 
efficiënt te bundelen en te delen; merkt op dat gecertificeerde regelingen moeten 
worden beoordeeld, erkend en gecontroleerd door de Europese Commissie; 
beklemtoont dat sociale audits beter moeten worden gereguleerd; beklemtoont dat 
het belangrijk is dat er een effectbeoordeling wordt uitgevoerd om regels te 
formuleren die het concurrentievermogen verbeteren, die functioneel zijn en die van 
toepassing zijn op alle actoren op de interne markt, met inbegrip van kmo’s; 
verzoekt de Commissie overlapping met reeds bestaande rapportageverplichtingen 
te vermijden en beklemtoont het belang van gemeenschappelijke rapportagecriteria 
voor alle bedrijven die actief zijn op de interne markt; dringt erop aan dat Europese 
bedrijven, met name kmo’s, specifieke technische ondersteuning krijgen om hen in 
staat te stellen te voldoen aan de zorgvuldigheidsvereisten; 

10. benadrukt dat afspraken met handelspartners, in een geest van wederkerigheid, van 
belang zijn wil de zorgvuldigheidsplicht effect sorteren; beklemtoont het belang van 
begeleidende maatregelen en projecten om de tenuitvoerlegging van 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU te bevorderen en pleit voor een sterke 
samenhang tussen dergelijke maatregelen en horizontale wetgeving inzake 
zorgvuldigheid; vraagt daarom om financiële instrumenten zoals Aid for Trade te 
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gebruiken om verantwoord ondernemerschap in partnerlanden te bevorderen en te 
ondersteunen, met inbegrip van technische ondersteuning op het gebeid van 
opleidingen over de zorgvuldigheidsplicht, traceerbaarheidsmechanismen en het 
verankeren van exportgeleide hervormingen in partnerlanden; beklemtoont in dit 
verband dat goed bestuur moet worden bevorderd; 

11. merkt op dat vrijhandelsovereenkomsten door middel van hun alomvattende en 
afdwingbare hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling zorgvuldigheid 
in de toeleveringsketen moeten bevorderen; verzoekt de Commissie om voorstellen 
te doen over hoe de handhaving van de hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling kan worden versterkt en om alle bestaande en nieuwe instrumenten, 
zoals de toekomstige handhavingsverordening, vrijhandelsovereenkomsten, 
economische partnerschapsovereenkomsten en het stelsel van algemene 
tariefpreferenties, aan te wenden om te garanderen dat de 
zorgvuldigheidsverplichtingen worden gemainstreamd en gehandhaafd; beklemtoont 
de cruciale rol van het nieuw benoemde hoofd handhaving voor de handel bij het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van de zorgvuldigheidsverplichtingen; dringt erop 
aan dat de traceerbaarheid van de toeleveringsketens wordt versterkt op basis van de 
oorsprongsregels van het douanewetboek van de Unie; merkt op dat een 
wetgevingsvoorstel van de Commissie inzake zorgvuldigheid betrekking zal hebben 
op de handel met alle handelspartners, niet alleen de handel met partners waarmee 
de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten; beklemtoont dat dergelijke 
handelsinstrumenten sterke handhavingsmechanismen moeten omvatten, zoals het 
intrekken van preferentiële toegang in geval van niet-naleving; 

12. is ervan overtuigd dat naleving van de zorgvuldigheidsverplichtingen een 
voorwaarde moet zijn voor toegang tot de interne markt en dat van marktdeelnemers 
moet worden vereist dat zij door zorgvuldigheid uit te oefenen vaststellen en bewijs 
voorleggen dat de producten die zij in de EU in de handel brengen in 
overeenstemming zijn met de in de toekomstige wetgeving inzake zorgvuldigheid 
vastgestelde milieu- en mensenrechtencriteria; pleit voor aanvullende maatregelen, 
bijvoorbeeld een verbod op de invoer van producten die verband houden met 
ernstige mensenrechtenschendingen zoals dwangarbeid of kinderarbeid; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat het bestrijden van dwangarbeid en kinderarbeid 
als doelstelling wordt opgenomen in de hoofdstukken inzake handel en duurzame 
ontwikkeling van EU-handelsovereenkomsten; 

13. dringt erop aan dat bij het toezicht op de toepassing van de toekomstige verordening 
inzake zorgvuldigheid door Europese bedrijven die buiten de EU actief zijn gebruik 
wordt gemaakt van handelsinstrumenten en EU-delegaties, onder andere door 
zinvolle raadplegingen te organiseren met rechthebbenden, lokale gemeenschappen, 
kamers van koophandel, actoren van het maatschappelijk middenveld en 
vakbonden; verzoekt de Commissie samen te werken met de kamers van 
koophandel van de lidstaten om online instrumenten en informatie te verschaffen ter 
ondersteuning van de uitvoering van de toekomstige wetgeving inzake 
zorgvuldigheid; 

14. benadrukt dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, met inbegrip van 
vakbonden, sociale partners, mensenrechten- en milieuorganisaties, 
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vrouwenorganisaties en inheemse gemeenschappen, betrokken moeten worden bij 
een zinvolle raadpleging over elk zorgvuldigheidsbeleid en bij risicopreventie en -
monitoring, en dat slachtoffers het recht moeten krijgen om in het geval van 
schendingen in de toeleveringsketen een klacht in te dienen en toegang moeten 
krijgen tot een klachtenmechanisme; benadrukt dat het nationale contactpunt voor 
de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen ook dienst kan doen als 
contactpunt voor toekomstige wetgeving, en merkt op dat de OESO en interne 
adviesgroepen die toezicht houden op de tenuitvoerlegging van 
vrijhandelsovereenkomsten een goed voorbeeld zijn van de integratie van de derde 
sector; 

15. beklemtoont dat uitvoerige transparantievereisten een cruciaal onderdeel vormen 
van bindende wetgeving inzake zorgvuldigheid; merkt op dat betere informatie en 
transparantie ervoor zorgen dat leveranciers en fabrikanten hun toeleveringsketen 
beter beheersen en begrijpen en dat het vertrouwen van de bevolking in de productie 
verbetert; benadrukt in dit verband dat de toekomstige verordening inzake 
zorgvuldigheid gericht moet zijn op digitale oplossingen om de bureaucratische 
lasten tot een minimum te beperken, en roept de Commissie ertoe op nieuwe 
technologische oplossingen te onderzoeken ter ondersteuning van de 
totstandbrenging en verbetering van de traceerbaarheid in mondiale 
toeleveringsketens; herinnert eraan dat duurzame blockchaintechnologie aan deze 
doelstelling kan bijdragen;

16. herinnert eraan dat in sectoren als de kleding- en textielproductie, telecommunicatie, 
toerisme, de zorgeconomie en de landbouw de meeste werknemers vrouwen zijn, en 
dat zij vaker dan mannen terechtkomen in vormen van formeel en informeel werk 
met een laag loon of een lage status; dringt daarom aan op regels die bedrijven 
verplichten een genderbewuste benadering van zorgvuldigheid te hanteren en 
uitdrukkelijk na te denken over de vraag of en hoe vrouwen onevenredig zwaar 
worden getroffen door hun operaties en activiteiten.
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