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12.6.2017 B8-0396/1 

Amendement  1 

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

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

Lösing 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

namens de Commissie internationale handel 

Stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. steunt het onderzoek van de 

Commissie naar een mogelijk EU-breed 

initiatief in de kledingsector, met 

vrijwillige initiatieven en strikte 

gedragscodes als hoofdbeginselen; verwijst 

naar het EU-werkdocument van 24 april 

2017 getiteld "Sustainable garment value 

chains through EU development action" 

(Duurzame waardeketens in de 

kledingsector door EU-

ontwikkelingsoptreden) en herhaalt zijn 

dringende verzoek om zich niet te 

beperken tot een werkdocument maar de 

mogelijkheid van bindende wetgeving 

inzake zorgvuldigheidsverplichtingen te 

overwegen; onderstreept voorts dat 

coördinatie, uitwisseling van informatie en 

beste praktijken en het engagement van 

regeringen om de gepaste 

kadervoorwaarden te scheppen kunnen 

bijdragen tot een grotere doeltreffendheid 

van particuliere en overheidsinitiatieven 

met betrekking tot de waardeketen en 

positieve resultaten kunnen opleveren wat 

betreft duurzame ontwikkeling; benadrukt 

dat het bewustzijn van consumenten moet 

worden verhoogd om de transparantie te 

vergroten en betere arbeids- en 

milieunormen, productveiligheid en 

duurzame consumptie te ondersteunen; 

10. steunt het onderzoek van de 

Commissie naar een mogelijk EU-breed 

initiatief in de kledingsector, met 

vrijwillige initiatieven en strikte 

gedragscodes als hoofdbeginselen; stelt 

bezorgd vast dat de bestaande vrijwillige 

initiatieven voor de duurzaamheid van de 

wereldwijde toeleveringsketen van de 

kledingsector zijn tekortgeschoten wat de 

doeltreffende aanpak van kwesties in 

verband met de mensenrechten en de 

arbeidsrechten in de sector betreft; 

verwijst naar het EU-werkdocument van 24 

april 2017 getiteld "Sustainable garment 

value chains through EU development 

action" (Duurzame waardeketens in de 

kledingsector door EU-

ontwikkelingsoptreden) en herhaalt zijn 

dringende verzoek om zich niet te 

beperken tot een werkdocument, en 

verzoekt de Commissie een voorstel te 

presenteren voor bindende wetgeving 

inzake zorgvuldigheidsverplichtingen voor 

waardeketens in de kledingsector, zoals 

bedoeld in zijn verslag over het EU-

vlaggenschipinitiatief voor de 

kledingsector; benadrukt dat dit 

wetgevingsvoorstel moet aansluiten bij de 

nieuwe richtsnoeren van de OESO inzake 

zorgvuldigheid voor waardeketens in de 
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kleding- en schoenensector, de OESO-

richtsnoeren voor multinationale 

ondernemingen die in de Europese Unie 

invoeren, de resolutie van de IAO over 

fatsoenlijk werk in mondiale 

toeleveringsketens, en internationaal 

overeengekomen mensenrechten-, sociale 

en milieunormen; onderstreept voorts dat 

coördinatie, uitwisseling van informatie en 

beste praktijken en het engagement van 

regeringen om de gepaste 

kadervoorwaarden te scheppen kunnen 

bijdragen tot een grotere doeltreffendheid 

van particuliere en overheidsinitiatieven 

met betrekking tot de waardeketen en 

positieve resultaten kunnen opleveren wat 

betreft duurzame ontwikkeling; benadrukt 

dat het bewustzijn van consumenten moet 

worden verhoogd om de transparantie te 

vergroten en betere arbeids- en 

milieunormen, productveiligheid en 

duurzame consumptie te ondersteunen; 

Or. en 

 

 


