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Pozměňovací návrh  1 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine 

Lösing 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

za Výbor pro zahraniční věci 

Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je pro to, aby Komise posoudila 

možnost celounijních iniciativ pro oděvní 

průmysl, mezi jejichž klíčové zásady by 

patřila dobrovolnost a přísné kodexy 

chování; bere na vědomí pracovní 

dokument Komise ze dne 24. dubna 2017 

nazvaný „Udržitelné hodnotové řetězce 

v oděvním odvětví zajištěné 

prostřednictvím rozvojové činnosti EU“ 

a opakuje svůj požadavek neomezovat se 

na pracovní dokument, ale zařadit sem 

možné úvahy o závazných právních 

předpisech o náležité péči, dále 

zdůrazňuje, že koordinace, sdílení 

informací, výměna osvědčených postupů 

a závazek vlád nastavit řádné rámcové 

podmínky mohou přispět ke zvýšení 

účinnosti soukromých a veřejných iniciativ 

v oblasti hodnotových řetězců a dosáhnout 

kladných výsledků v oblasti udržitelného 

rozvoje; zdůrazňuje, že je důležité 

zlepšovat informovanost spotřebitelů 

s cílem zvýšit transparentnost a podpořit 

úsilí o dosažení lepších pracovních 

a environmentálních standardů, 

bezpečnosti výrobků a udržitelné spotřeby; 

10. je pro to, aby Komise posoudila 

možnost celounijních iniciativ pro oděvní 

průmysl, mezi jejichž klíčové zásady by 

patřila dobrovolnost a přísné kodexy 

chování; se znepokojením konstatuje, že 

stávající dobrovolné iniciativy zasazující 

se o udržitelnost globálního 

dodavatelského řetězce v oděvním 

průmyslu doposud nedokázaly účinně 

vyřešit problémy spojené s lidskými 

a pracovními právy v tomto odvětví; bere 

na vědomí pracovní dokument Komise ze 

dne 24. dubna 2017 nazvaný „Udržitelné 

hodnotové řetězce v oděvním odvětví 

zajištěné prostřednictvím rozvojové 

činnosti EU“ a opakuje svůj požadavek 

neomezovat se na pracovní dokument a 

v souladu s tím, co jasně stojí v jeho 

zprávě o stěžejní iniciativě EU pro oděvní 

průmysl, vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh týkající se závazných 

požadavků náležité péče pro dodavatelské 

řetězce v oděvním průmyslu; zdůrazňuje, 

že tento legislativní návrh musí být 

v souladu s novými pokyny OECD pro 

náležitou péči pro odpovědné 

dodavatelské řetězce v oděvním 

a obuvnickém odvětví, pokyny OECD pro 

nadnárodní podniky dovážející zboží do 

Evropské unie, usnesením MOP 
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o důstojné práci v globálních 

dodavatelských řetězcích a mezinárodně 

dohodnutými normami v oblasti lidských 

práv, sociální oblasti a oblasti životního 

prostředí; dále zdůrazňuje, že koordinace, 

sdílení informací, výměna osvědčených 

postupů a závazek vlád nastavit řádné 

rámcové podmínky mohou přispět ke 

zvýšení účinnosti soukromých a veřejných 

iniciativ v oblasti hodnotových řetězců 

a dosáhnout kladných výsledků v oblasti 

udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je 

důležité zlepšovat informovanost 

spotřebitelů s cílem zvýšit transparentnost 

a podpořit úsilí o dosažení lepších 

pracovních a environmentálních standardů, 

bezpečnosti výrobků a udržitelné spotřeby; 

Or. en 

 

 


