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Proposta de resolução B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

Comissão do Comércio Internacional 

Situação da aplicação do Pacto de Sustentabilidade no Bangladeche 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Apoia o Estudo realizado pela 

Comissão sobre uma eventual iniciativa à 

escala da UE no setor do vestuário com 

iniciativas voluntárias e códigos de conduta 

rigorosos como princípios fundamentais; 

chama a atenção para o Documento de 

Trabalho da Comissão, de 24 de abril de 

2017, intitulado «Sustainable garment 

value chains through EU development 

action» (Cadeias de valor sustentáveis no 

setor do vestuário através da ação para o 

desenvolvimento da UE) e reitera o seu 

pedido de não se limitar apenas ao 

documento de trabalho, mas de incluir a 

eventual consideração de legislação 

vinculativa em matéria de devida 

diligência; assinala ainda que a 

coordenação, a partilha de informação, o 

intercâmbio de boas práticas e o 

compromisso entre governos no sentido de 

estabelecerem as condições-quadro 

adequadas podem contribuir para um 

aumento da eficácia das iniciativas de 

cadeias de valor privadas e públicas e 

contribuir para a obtenção de resultados 

positivos no que respeita ao 

desenvolvimento sustentável; salienta a 

importância de sensibilizar os 

consumidores para reforçarem a 

transparência e apoiarem os esforços 

10. Apoia o Estudo realizado pela 

Comissão sobre uma eventual iniciativa à 

escala da UE no setor do vestuário com 

iniciativas voluntárias e códigos de conduta 

rigorosos como princípios fundamentais; 

observa com preocupação como as 

iniciativas voluntárias existentes para a 

sustentabilidade da cadeia de 

abastecimento mundial do setor do 

vestuário não conseguiram resolver as 

questões relacionadas com os direitos 

humanos e os direitos laborais no setor; 

chama a atenção para o Documento de 

Trabalho da Comissão, de 24 de abril de 

2017, intitulado «Sustainable garment 

value chains through EU development 

action» (Cadeias de valor sustentáveis no 

setor do vestuário através da ação para o 

desenvolvimento da UE) e reitera o seu 

pedido de não se limitar apenas ao 

documento de trabalho, instando, 

concomitantemente, a Comissão a propor 

legislação vinculativa sobre as obrigações 
de devida diligência para as cadeias de 

abastecimento no setor do vestuário, 

conforme claramente assinalado no seu 

relatório sobre a iniciativa emblemática 

da UE sobre o setor do vestuário; realça 

que essa proposta legislativa tem de estar 

em consonância com a nova orientação 
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envidados em matéria de melhores normas 

ambientais e laborais, segurança dos 

produtos e consumo sustentável; 

da OCDE em matéria de devida diligência 

para cadeias de abastecimento 

responsáveis no setor do vestuário e do 

calçado, em conformidade com as 

Orientações da OCDE para as empresas 

multinacionais que importam para a 

União Europeia e a resolução da OIT 

sobre um trabalho digno nas cadeias de 

abastecimento, assim como com as 

normas acordadas a nível internacional 

em matéria de direitos humanos e normas 

sociais e ambientais; assinala ainda que a 

coordenação, a partilha de informação, o 

intercâmbio de boas práticas e o 

compromisso entre governos no sentido de 

estabelecerem as condições-quadro 

adequadas podem contribuir para um 

aumento da eficácia das iniciativas de 

cadeias de valor privadas e públicas e 

contribuir para a obtenção de resultados 

positivos no que respeita ao 

desenvolvimento sustentável; salienta a 

importância de sensibilizar os 

consumidores para reforçarem a 

transparência e apoiarem os esforços 

envidados em matéria de melhores normas 

ambientais e laborais, segurança dos 

produtos e consumo sustentável; 

Or. en 

 

 


