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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. támogatja, hogy a Bizottság – a 

középpontba az önkéntes 

kezdeményezéseket és szigorú magatartási 

szabályokat állítva – megvizsgálja egy 

uniós szintű kezdeményezés lehetőségét a 

ruházati ágazatra vonatkozóan; tudomásul 

veszi a fenntartható ruhaipari értékláncok 

uniós fejlesztési intézkedések révén való 

előmozdításáról szóló, 2017. április 24-i 

bizottsági szolgálati munkadokumentumot, 

és ismét felszólít arra, hogy e 

munkadokumentumon túlmenően fontolják 

meg a megfelelő gondossággal kapcsolatos 

kötelező erejű jogszabály megalkotását; 

hangsúlyozza továbbá, hogy az egyeztetés, 

az információk megosztása, a legjobb 

gyakorlatok megosztása és a kormányok 

arra irányuló elkötelezettsége, hogy 

meghatározzák a megfelelő 

keretfeltételeket, hozzájárulhat az 

értékláncra vonatkozó magán- és állami 

kezdeményezések hatékonyságának 

növeléséhez, és elősegítheti a pozitív 

eredményeket a fenntartható fejlődés 

vonatkozásában; hangsúlyozza a 

fogyasztók tudatossága növelésének 

fontosságát az átláthatóság növelése 

érdekében, valamint a munkajogi és 

környezetvédelmi normák, a 

termékbiztonság és a fenntartható 

10. támogatja, hogy a Bizottság – a 

középpontba az önkéntes 

kezdeményezéseket és szigorú magatartási 

szabályokat állítva – megvizsgálja egy 

uniós szintű kezdeményezés lehetőségét a 

ruházati ágazatra vonatkozóan; 

aggodalommal állapítja meg, hogy a 

ruházati ágazat globális ellátási láncának 

fenntarthatóságára irányuló meglévő 

önkéntes kezdeményezések nem tudták 

hatékonyan kezelni az ágazat emberi jogi 

és munkajogi kérdéseit; tudomásul veszi a 

fenntartható ruhaipari értékláncok uniós 

fejlesztési intézkedések révén való 

előmozdításáról szóló, 2017. április 24-i 

bizottsági szolgálati munkadokumentumot, 

és ismét felszólít arra, hogy e 

munkadokumentumon túlmenően a 

Bizottság tegyen javaslatot kötelező 

érvényű jogszabályra az ellátási láncra 

vonatkozó, a kellő gondosság elvén 

alapuló kötelezettségek ruházati ágazaton 

belüli bevezetéséről, a ruházati ágazatra 

irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről 

szóló jelentésében világosan 

rögzítetteknek megfelelően; hangsúlyozza, 

hogy e jogalkotási javaslatnak 

összhangban kell lennie a ruházati és 

lábbeli ágazaton belüli felelős ellátási 

láncokkal kapcsolatos kellő gondosságra 
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fogyasztás javítására irányuló erőfeszítések 

támogatását; 
vonatkozó új OECD-iránymutatásokkal, 

az OECD-nek az Európai Unióba 

importáló, multinacionális vállalatok 

számára szóló iránymutatásaival, az ILO-

nak a globális ellátási láncokon belüli 

méltányos módon történő foglalkoztatásra 

vonatkozó határozatával, valamint a 

nemzetközileg elfogadott emberi jogi, 

szociális és környezetvédelmi normákkal; 

hangsúlyozza továbbá, hogy az egyeztetés, 

az információk megosztása, a legjobb 

gyakorlatok megosztása és a kormányok 

arra irányuló elkötelezettsége, hogy 

meghatározzák a megfelelő 

keretfeltételeket, hozzájárulhat az 

értékláncra vonatkozó magán- és állami 

kezdeményezések hatékonyságának 

növeléséhez, és elősegítheti a pozitív 

eredményeket a fenntartható fejlődés 

vonatkozásában; hangsúlyozza a 

fogyasztók tudatossága növelésének 

fontosságát az átláthatóság növelése 

érdekében, valamint a munkajogi és 

környezetvédelmi normák, a 

termékbiztonság és a fenntartható 

fogyasztás javítására irányuló erőfeszítések 

támogatását; 
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