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SUGGESTIES

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

1. herhaalt dat mondiale waardeketens het belangrijkste kenmerk van de 
wereldeconomie zijn en dat het handelsbeleid moet bijdragen tot een transparant 
productieproces in de hele waardeketen en in overeenstemming moet zijn met de 
milieunormen, sociale normen en veiligheidsnormen;

2. benadrukt dat duurzaam ondernemingsbestuur de EU kan helpen een 
veerkrachtigere en duurzamere economie tot stand te brengen, gelijke 
concurrentievoorwaarden te bevorderen en de bedrijven en burgers van de EU te 
beschermen, en bijgevolg bijzonder nuttig is voor het handelsbeleid van de EU;

3. wijst erop dat de COVID-19-crisis de zwakke punten van niet-gereguleerde 
mondiale toeleveringsketens aan het licht heeft gebracht, en merkt op dat bedrijven 
met goede sociale praktijken, goede praktijken op het gebied van milieu en bestuur 
en goede procedures voor risicobeperking de crisis beter doorstaan;

4. vindt het zorgwekkend dat nog geen 1 % van alle bedrijven hun leveranciers 
openbaar maakt, en dat dit percentage zelfs in sectoren met een hoog risico zo laag 
is;

5. benadrukt dat directeuren onder meer als taak moeten hebben een 
duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, openbaar te maken en uit te voeren voor alle 
aspecten van de activiteiten van het bedrijf, toeleveringsketens inbegrepen;

6. benadrukt dat de verplichting om informatie te verstrekken over de impact van 
duurzaamheidskwesties op het bedrijf en over de impact van het bedrijf op de 
maatschappij en het milieu, ook moet gelden voor alle relevante informatie over alle 
actoren in de hele toeleveringsketen van het bedrijf;

7. merkt op dat het potentieel van duurzaam bedrijfsbeheer niet ten volle kan worden 
ontplooid zonder wettelijke zorgvuldigheidsvoorschriften die bedrijven ertoe 
verplichten schendingen van de mensenrechten en milieuschade in hun mondiale 
waardeketens te identificeren, te voorkomen en te beperken en hiervan rekenschap 
te geven.


