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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. toetab seda, et komisjon uurib 

võimalikku üleeuroopalist rõivasektori 

algatust, mille peamisteks põhimõteteks on 

vabatahtlikud algatused ja ranged 

tegevusjuhendid; võtab teadmiseks 

komisjoni 24. aprilli 2017. aasta 

töödokumendi pealkirjaga „Jätkusuutlikud 

rõivaste tarneahelad ELi arengumeetmete 

kaudu“ ning kordab oma nõudmist mitte 

piirduda üksnes selle töödokumendiga, 

vaid lisada ka võimalus kaaluda 

nõuetekohast hoolsust käsitlevaid 

siduvaid õigusakte; rõhutab ühtlasi, et 

kooskõlastamine, teabevahetus ja parimate 

tavade vahetamine ning valitsuste võetav 

kohustus luua asjakohased raamtingimused 

võivad aidata tõhustada era- ja avaliku 

sektori väärtusahela algatusi ja saavutada 

säästva arengu vallas positiivseid tulemusi; 

rõhutab, kui oluline on suurendada tarbijate 

teadlikkust, et suurendada läbipaistvust, 

ning toetada jõupingutusi paremate töö- ja 

keskkonnastandardite, tooteohutuse ja 

säästva tarbimise edendamiseks; 

10. toetab seda, et komisjon uurib 

võimalikku üleeuroopalist rõivasektori 

algatust, mille peamisteks põhimõteteks on 

vabatahtlikud algatused ja ranged 

tegevusjuhendid; märgib murega, et 

praeguste rõivasektori ülemaailmse 

tarneahela jätkusuutlikkuse 

saavutamiseks käivitatud vabatahtlike 

algatuste käigus ei ole tulemuslikult 

tegeletud inimõiguste ja töötaja õigustega 

seotud küsimustega selles sektoris; võtab 

teadmiseks komisjoni 24. aprilli 2017. 

aasta töödokumendi pealkirjaga 

„Jätkusuutlikud rõivaste tarneahelad ELi 

arengumeetmete kaudu“ ning kordab oma 

nõudmist mitte piirduda üksnes selle 

töödokumendiga, ning kutsub ühtlasi 

komisjoni üles esitama ettepanekut 

rõivasektori tarneahelate nõuetekohase 

hoolsuse kohustust käsitleva siduva 

õigusakti vastuvõtmiseks, nagu on selgelt 

märgitud tema aruandes rõivasektorit 

käsitleva ELi juhtalgatuse kohta; rõhutab, 

et kõnealune seadusandlik ettepanek tuleb 

viia kooskõlla OECD uute 

hoolsuskohustuse suunistega rõiva- ja 

jalatsisektori vastutustundlike 

tarneahelate kohta vastavalt OECD 

suunistele Euroopa Liitu importivatele 

hargmaistele ettevõtetele, ILO 
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resolutsioonile inimväärse töö kohta 

ülemaailmsetes tarneahelates ning 

rahvusvaheliselt kokku lepitud 

inimõigustealastele, sotsiaalsetele ja 

keskkonnastandarditele; rõhutab ühtlasi, 

et kooskõlastamine, teabevahetus ja 

parimate tavade vahetamine ning valitsuste 

võetav kohustus luua asjakohased 

raamtingimused võivad aidata tõhustada 

era- ja avaliku sektori väärtusahela algatusi 

ja saavutada säästva arengu vallas 

positiivseid tulemusi; rõhutab, kui oluline 

on suurendada tarbijate teadlikkust, et 

suurendada läbipaistvust, ning toetada 

jõupingutusi paremate töö- ja 

keskkonnastandardite, tooteohutuse ja 

säästva tarbimise edendamiseks; 

Or. en 

 

 


