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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000018/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel

Betreft: Een nieuw handelsinstrument om producten die met behulp van dwangarbeid zijn 
vervaardigd te verbieden

1. Kan de Commissie nader ingaan op de opzet van het onlangs aangekondigde 
wetgevingsinstrument om met dwangarbeid vervaardigde producten te verbieden, en op de 
rechtsgrondslag ervan, en kan zij een definitie van dwangarbeid geven?

2. Welke commissarissen zullen het project leiden en welke directoraten-generaal zijn erbij 
betrokken, en komt er een openbare raadpleging en/of een effectbeoordeling?

3. Wat is het geplande toepassingsgebied van het instrument?

4. Hoe gaat de Commissie kleine en middelgrote ondernemingen helpen bij de uitvoering van het 
instrument?

5. Hoe gaat zij ontwijking aanpakken om ervoor te zorgen dat goederen niet naar niet-EU-landen 
worden omgeleid nadat in een toeleveringsketen dwangarbeid is vastgesteld?

6. Welke lessen heeft zij getrokken uit andere soortgelijke systemen (met name die van de VS en 
Canada) die op het ontwerp van het instrument kunnen worden toegepast, en hoe zal de 
interoperabiliteit met deze systemen in het ontwerp worden meegenomen?

7. Zal zij ervoor zorgen dat het instrument bedrijven ertoe verplicht herstel te bieden aan getroffen 
werknemers en gemeenschappen voordat de invoerbeperkingen worden opgeheven, en hoe 
denkt zij dat te doen?

8. Hoe gaat zij zorgen voor afstemming op andere instrumenten (bv. inzake duurzaam ondernemen 
en zorgvuldigheidseisen)?

9. Welke handhavingsopties overweegt zij? Hoe zal het EU-systeem zorgen voor voldoende 
transparantie voor bedrijven en het maatschappelijk middenveld met betrekking tot de 
handhaving?

10. Hoe zal zij ervoor zorgen dat er voldoende middelen worden toegewezen om ervoor te zorgen 
dat de uitvoering doeltreffend is?

11. Wie is verantwoordelijk voor de onderzoeken en hoe zal de coördinatie tussen de lidstaten 
worden gewaarborgd? Overweegt de Commissie de oprichting van een EU-orgaan om het 
onderzoek te vergemakkelijken en de inbreng van autoriteiten die in verschillende sectoren in de 
hele EU werkzaam zijn, te coördineren?

12. Wie mag bewijzen van dwangarbeid voorleggen met het verzoek een onderzoek in te stellen, en 
zal het mogelijk zijn anoniem klachten in te dienen?

13. Kan de Commissie bevestigen dat de risicoanalyse niet zal berusten op audits of certificering?

14. Wat gebeurt er met producten die al in de EU zijn gedistribueerd door een producent waarvan 
later blijkt dat er gebruik is gemaakt van dwangarbeid, en wie draagt daarvoor de 
verantwoordelijkheid?
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15. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat producten die met gebruikmaking van dwangarbeid 
zijn gemaakt of vervoerd (vanaf de winning van de grondstoffen tot de productie van het 
eindproduct), traceerbaar zijn? Overweegt zij initiatieven zoals digitale 
traceerbaarheidssystemen?

16. Zal zij in gevallen van door de staat opgelegde dwangarbeid regionale of landelijke 
invoercontroles opleggen om ervoor te zorgen dat het effect van die controles systemisch is?
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