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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. betreurt de huidige geringe zorgvuldigheidsplicht in de toeleveringsketens; 

2. is ervan overtuigd dat een bindende zorgvuldigheidsplicht noodzakelijk is voor een 
gelijk speelveld om oneerlijke concurrentievoordelen in de internationale handel 
tegen te gaan; 

3. is ervan overtuigd dat de zorgvuldigheidsplicht erop gericht moet zijn om 
schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten en milieurechten te voorkomen, 
toeleveringsketens robuuster te maken en verstoring van de internationale handel te 
vermijden; 

4. is verheugd over het feit dat de EU-verordening inzake conflictmineralen een 
standaard is geworden voor bindende wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht in de 
toeleveringsketens; 

5. is ervan overtuigd dat de toekomstige verordening gebaseerd moet zijn op de VN-
richtsnoeren en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen; 

6. benadrukt dat in de toekomstige wetgeving inzake zorgvuldigheidsplicht voldoende 
rekening gehouden moet worden met de capaciteitsbeperkingen van het mkb; wijst 
erop dat gecertificeerde industrieschema’s geen alternatief voor wetgeving vormen; 

7. benadrukt dat afspraken met handelspartners van cruciaal belang zijn wil de 
zorgvuldigheidsplicht effect sorteren; verzoekt dat financiële instrumenten zoals 
Aid-for-Trade gebruikt worden om verantwoord ondernemen te ondersteunen; 

8. benadrukt het belang van naleving en handhaving van de zorgvuldigheidsplicht in 
het kader van de hoofdstukken in vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) en de FTA-
organen die betrekking hebben Handel en Duurzame Ontwikkeling; 

9. verzoekt dat bij het toezicht op de toepassing van verordening inzake de 
zorgvuldigheidsplicht gebruik wordt gemaakt van handelsinstrumenten en EU-
delegaties; 

10. benadrukt dat maatschappelijke organisaties, vakbonden en sociale partners 
betrokken moeten worden bij de risicopreventie en het recht moeten krijgen 
klachten in te dienen wanneer inbreuken worden vastgesteld; 


