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NOTA
van: de Groep sociale vraagstukken 
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (deel 1)/de Raad (EPSCO)
nr. Comv.: 9824/04 SOC 269 WTO 62 COMPET 82
Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad over de sociale dimensie van de mondialisering

Hierbij gaat voor de delegaties de tekst van de ontwerp-conclusies van de Raad zoals deze door de 

Groep sociale vraagstukken op 15 februari 2005 zijn goedgekeurd, inclusief een bijdrage van het 

Comité van artikel 133 over handelsaspecten, in aansluiting op de vergadering van dit Comité op 

28 januari 2005.

_______________
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BIJLAGE

Ontwerp

Conclusies van de Raad over de sociale dimensie van de mondialisering

De Raad:

Gelet op het verslag van de door de Internationale Arbeidsorganisatie ingestelde Wereldcommissie 

voor de sociale dimensie van de mondialisering, getiteld "A fair globalisation, creating 

opportunities for all" (Een eerlijke mondialisering die kansen schept voor iedereen), dat in 

februari 2004 is uitgekomen,

Gelet op de mededeling van de Commissie getiteld "De sociale dimensie van de globalisering - hoe 

de EU ertoe bijdraagt dat iedereen er voordeel van heeft" 1,

Overwegende dat de Europese Unie gebaseerd is op de beginselen van democratie, eerbiediging van 

de mensenrechten, gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid;

Overwegende dat de bevordering van de externe dimensie van het werkgelegenheids- en sociaal 

beleid van de EU een belangrijk onderdeel is van haar agenda voor het sociaal beleid;

Overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU tijdens de bijeenkomst van de 

Europese Raad van 16-17 december 2004 het belang hebben onderstreept van versterking van de 

sociale dimensie van de mondialisering in het licht van het verslag van de Wereldcommissie en de 

voorstellen in de mededeling van de Commissie (punt 53 van de Conclusies van het voorzitter-

schap);

  
1 Doc. 9824/04 SOC 269 WTO 62 COMPET 82 - COM (2004) 383 def.
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Overwegende dat de internationale gemeenschap zich ingenomen heeft betoond met het verslag van 

de Wereldcommissie en zijn steun heeft uitgesproken voor een follow-up van dit verslag, met name 

tijdens de 289e en 291e zittingen van de Raad van Beheer van de IAO in maart en november 2004, 

de 92e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie in juni 2004 en in Resolutie A/RES/59/57, 

die in december 2004 is aangenomen door de 59e zitting van de Algemene Vergadering van de VN,

1. ONDERSTREEPT dat het mondialiseringsproces velen ter wereld belangrijke voordelen 

heeft opgeleverd maar dat de mondialisering niet in gelijke mate aan alle landen en 

groeperingen ten goede is gekomen; NEEMT ER NOTA VAN dat deze ongelijkheid ten 

dele ook tot uiting komt in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen;

2. WIJST OP de noodzaak van een doelmatige en transparante aansturing van het proces op 

mondiaal niveau, teneinde onevenwichtigheden te voorkomen en de duurzame ontwikkeling 

in de richting van een volledig inclusieve en eerlijke mondialisering te bevorderen;

3. WIJST EROP dat een beter beheer van de mondialisering vraagt om maatregelen, zowel van 

de ontwikkelde landen als van de ontwikkelingslanden en de internationale organisaties;

4. ONDERSTREEPT dat het intern en extern beleid van de EU op een samenhangende wijze 

gestalte moet krijgen, om zo bij te dragen tot maximale resultaten en minimale kosten van 

de mondialisering voor alle groeperingen en landen, zowel binnen als buiten de EU;

5. HERINNERT ERAAN dat de EU geleidelijk een zowel intern als internationaal degelijk 

gebleken beleid heeft ontwikkeld dat erop gericht is economische en sociale vooruitgang 

gelijke tred te laten houden; WIJST MET NAME OP de relevantie van de strategie van 

Lissabon in dit verband en op de daarin vervatte, elkaar wederzijds versterkende 

beleidsvormen ter bevordering van het concurrentievermogen, de werkgelegenheid, de 

sociale samenhang en duurzame ontwikkeling, die moeten leiden tot een grotere samenhang 

van het beleid;
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6. WIJST EROP dat het van belang is dat de organisaties van de sociale partners en de organi-

saties van het maatschappelijk middenveld de betrokken actoren ertoe aanzetten om, zowel 

binnen als buiten de EU, beter gestalte te geven aan de sociale dimensie van de 

mondialisering;

7. BENADRUKT de rol van de sociale partners bij het beter beheren van het onder invloed 

van de mondialisering voortschrijdende herstructureringsproces;

8. IS VERHEUGD over het feit dat de Wereldcommissie belang hecht aan het ontwikkelings-

model van de EU en met name aan de strategie van Lissabon, die gebaseerd is op 

geïntegreerde beleidsmaatregelen waarin economische prestaties, investeringen in menselijk 

kapitaal en sociale coherentie, de kwaliteit van het werk, een hoog niveau van sociale 

bescherming en de rol van de sociale dialoog centraal staan;

9. ONDERSTREEPT het belang dat de Wereldcommissie hecht aan de wereldwijde 

bevordering van regionale integratie en de toevoeging van een sociale dimensie aan het 

proces van regionale integratie;

10. HERINNERT aan zijn toezegging om in het kader van de mondialisering fundamentele 

arbeidsnormen te bevorderen en de sociale governance te verbeteren, ook in het kader van 

het bestaande beleid en de lopende initiatieven, zoals benadrukt is in de conclusies van de 

Raad van 21 juli 2003;

11. NEEMT ER NOTA VAN dat de Ontwikkelingsagenda van Doha een unieke gelegenheid 

biedt om sociale ontwikkelingsdoelen dichterbij te brengen door groei te stimuleren, 

armoede te bestrijden, werkgelegenheid te creëren en de levensstandaard te verhogen; 

BENADRUKT dat aan sociale ontwikkeling gerelateerde aspecten naar behoren tot 

uitdrukking moeten komen in de onderhandelingsstandpunten van de EU;

12. ERKENT dat handelsbeleid en sociale ontwikkeling een geïntegreerde aanpak vergen, dat 

met name de dimensie duurzame ontwikkeling van bilaterale handelsovereenkomsten moet 

worden versterkt en dat in bilaterale overeenkomsten moet blijven worden gestreefd naar het 
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bevorderen van fundamentele arbeidsnormen, geflankeerd door duurzaamheidseffect-

rapportages en ondersteund door passende donorhulp; WIJST in dit verband op het belang 

van de herziening van het communautaire stelsel van algemene preferenties (SAP);

13. IS INGENOMEN MET de inspanningen ter bevordering van het maatschappelijk 

verantwoord ondernemerschap met inachtneming van internationaal overeengekomen 

normen; MOEDIGT de particuliere sector aan een bijdrage te leveren aan initiatieven en 

instrumenten waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen centraal 

staat en die een krachtig en aanvullend middel kunnen zijn om de mondialisering eerlijker te 

doen verlopen;

14. BENADRUKT dat de doeltreffendheid en transparantie van de arbeidsmarkten moeten 

worden verbeterd en dat overal ter wereld fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor allen 

moeten worden bevorderd overeenkomstig de ILO-strategie voor fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden, als middel om eerlijke, inclusieve en duurzame ontwikkeling te 

bewerkstelligen en armoede uit te roeien en om economische en sociale vooruitgang te 

bevorderen; BENADRUKT dat in dit kader aandacht moet worden geschonken aan 

migratievraagstukken;

15. BEKLEMTOONT dat zowel de EU als andere gesprekspartners zich meer moeten 

inspannen voor een effectief samenhangend beleid tussen de internationale instellingen; 

MOEDIGT met name de dialoog en samenwerking aan tussen de Wereldhandelsorganisatie, 

de instellingen van Bretton Woods en de Internationale Arbeidsorganisatie, om aldus 

fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor allen te bevorderen;

16. MOEDIGT alle andere internationale organisaties aan om hun krachten te bundelen bij het 

bevorderen van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor allen als een nuttig middel om te 

zorgen voor samenhang met betrekking tot de bevordering van economische groei, 

werkgelegenheid en sociale governance in het kader van de mondialisering;

17. ONDERSTREEPT dat het van belang is dat in de betrekkingen en samenwerkings-

programma's van de EU met derde landen en gebieden plaats wordt ingeruimd voor de 

bevordering van fatsoenlijk werk voor allen;
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18. SPREEKT ZIJN STEUN UIT voor het aanmerken van bevordering van fatsoenlijke arbeids-

voorwaarden als een mondiale doelstelling waarmee rekening gehouden moet worden bij de 

alomvattende evaluatie van de Millenniumverklaring en de Millenniumontwikkelings-

doelstellingen in 2005;

19. BEKLEMTOONT het belang van het verslag van de Wereldcommissie voor de werkzaam-

heden op internationaal niveau over sociale kwesties, in het bijzonder de follow-up van de 

Wereldtop voor sociale ontwikkeling, de vierde Wereldvrouwenrechtenconferentie, en de 

Millenniumvergadering van de Verenigde Naties;

20. VERZOEKT de Commissie om regelmatig verslag uit te brengen over deze lopende 

werkzaamheden.

_______________


