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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. antaa tukensa sille, että komissio 

tarkastelee mahdollista unionin laajuista 

aloitetta, joka koskee vaatealan 

vapaaehtoisia aloitteita, joiden keskeisenä 

periaatteena ovat tiukat käytännesäännöt; 

ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2017 

julkaistun komission työasiakirjan aiheesta 

”Sustainable garment value chains through 

EU development action” ja toistaa 

kehotuksensa olla keskittymättä ainoastaan 

kyseiseen työasiakirjaan ja lisätä due 

diligence -velvoitteita koskevan sitovan 

lainsäädännön mahdollinen tarkastelu; 

painottaa lisäksi, että koordinointi, tiedon 

ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ja 

hallitusten sitoutuminen asianmukaisten 

yleisten edellytysten luomiseen voivat 

osaltaan tehostaa yksityisiä ja julkisia 

arvoketjuja koskevia aloitteita ja edistää 

kestävää kehitystä koskevien myönteisten 

tulosten saavuttamista; korostaa, että on 

tärkeää parantaa kuluttajien tietoisuutta, 

jotta voidaan lisätä avoimuutta ja tukea 

ponnisteluja parempien työ- ja 

ympäristönormien, tuoteturvallisuuden ja 

kestävän kulutuksen puolesta; 

10. antaa tukensa sille, että komissio 

tarkastelee mahdollista unionin laajuista 

aloitetta, joka koskee vaatealan 

vapaaehtoisia aloitteita, joiden keskeisenä 

periaatteena ovat tiukat käytännesäännöt; 

panee huolestuneena merkille, että 

vaatetusalan maailmanlaajuisen 

toimitusketjun kestävyyttä koskevilla 

vapaaehtoisilla aloitteilla ei ole onnistuttu 

puuttumaan tehokkaasti ihmisoikeuksiin 

ja työntekijän oikeuksiin liittyviin 

ongelmiin alalla; ottaa huomioon 

24. huhtikuuta 2017 julkaistun komission 

työasiakirjan aiheesta ”Sustainable garment 

value chains through EU development 

action” ja toistaa kehotuksensa olla 

keskittymättä ainoastaan kyseiseen 

työasiakirjaan sekä kehottaa komissiota 

myös ehdottamaan sitovaa lainsäädäntöä 

due diligence -velvoitteista, jotka koskevat 

vaatealan toimitusketjuja, kuten 

komission vaatealan EU:n lippulaiva-

aloitetta koskevassa kertomuksessa 

selvästi todetaan; korostaa, että tämän 

lainsäädäntöehdotuksen on oltava 

sopusoinnussa OECD:n uusien vaatetus- 

ja jalkinealan vastuullisia toimitusketjuja 

koskevien due diligence 

-toimintaohjeiden, tuontia EU:hun 

harjoittavia monikansallisia yrityksiä 
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koskevien OECD:n toimintaohjeiden, 

ihmisarvoista työtä kansainvälisissä 

toimitusketjuissa koskevan ILOn 

päätöslauselman ja kansainvälisesti 

sovittujen ihmisoikeus-, sosiaali- ja 

ympäristönormien kanssa; korostaa 

lisäksi, että koordinointi, tiedon 

jakaminen, parhaiden käytäntöjen 

vaihtaminen ja hallitusten sitoutuminen 

asianmukaisten yleisten edellytysten 

luomiseen voivat osaltaan tehostaa 

yksityisiä ja julkisia arvoketjuja koskevia 

aloitteita ja edistää kestävää kehitystä 

koskevien myönteisten tulosten 

saavuttamista; korostaa, että on tärkeää 

parantaa kuluttajien tietoisuutta, jotta 

voidaan lisätä avoimuutta ja tukea 

ponnisteluja parempien työ- ja 

ympäristönormien, tuoteturvallisuuden ja 

kestävän kulutuksen puolesta; 

Or. en 

 

 


