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12.6.2017 B8-0396/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

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

Lösing 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. podporuje preskúmanie Komisie, 

pokiaľ ide o prípadnú iniciatívu na úrovni 

EÚ zameranú na odevný priemysel, ktorej 

kľúčovými zásadami by boli dobrovoľné 

iniciatívy a prísne kódexy správania; berie 

na vedomie pracovný dokument Komisie z 

24. apríla 2017 s názvom Udržateľné 

hodnotové reťazce v odevnom sektore 

prostredníctvom rozvojových opatrení EÚ 

a opakuje svoju požiadavku, aby sa 

Komisia neobmedzila len na uvedený 

dokument, ale aby podľa možnosti zvážila 

predloženie záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa náležitej starostlivosti; ďalej 

zdôrazňuje, že koordinácia, vzájomné 

poskytovanie informácií, výmena 

najlepších postupov a záväzok vlád zaviesť 

primerané rámcové podmienky môžu 

prispieť k vyššej efektivite súkromných a 

verejných iniciatív v oblasti hodnotového 

reťazca a pomôcť pri dosahovaní 

pozitívnych výsledkov v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja; zdôrazňuje význam 

zvyšovania informovanosti spotrebiteľov s 

cieľom zvýšiť transparentnosť, ako aj 

podporovania snáh o lepšie pracovné a 

environmentálne normy, bezpečnosť 

výrobkov a udržateľnú spotrebu; 

10. podporuje preskúmanie Komisie, 

pokiaľ ide o prípadnú iniciatívu na úrovni 

EÚ zameranú na odevný priemysel, ktorej 

kľúčovými zásadami by boli dobrovoľné 

iniciatívy a prísne kódexy správania; so 

znepokojením konštatuje, že súčasné 

dobrovoľné iniciatívy za udržateľnosť v 

globálnom dodávateľskom reťazci 

odevného priemyslu nedokážu účinne 

riešiť problémy v oblasti ľudských práv a 

pracovných práv v tomto odvetví; berie na 

vedomie pracovný dokument Komisie z 

24. apríla 2017 s názvom Udržateľné 

hodnotové reťazce v odevnom sektore 

prostredníctvom rozvojových opatrení EÚ 

a opakuje svoju požiadavku, aby sa 

Komisia neobmedzila len na uvedený 

dokument, a takisto vyzýva Komisiu, aby 

predložila záväzné právne predpisy 

týkajúce sa povinností náležitej 

starostlivosti pre dodávateľské reťazce v 

odevnom priemysle, ako sa jasne uvádza v 

jeho správe o hlavnej iniciatíve EÚ 

v oblasti odevného priemyslu; zdôrazňuje, 

že tento legislatívny návrh musí byť 

v súlade s novými usmerneniami OECD o 

náležitej starostlivosti pre zodpovedné 

dodávateľské reťazce v odevnom a 

obuvníckom sektore, usmerneniami 

OECD pre nadnárodné spoločnosti, ktoré 
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dovážajú tovar do Európskej únie, 

uznesením MOP o dôstojnej práci v 

celosvetových dodávateľských reťazcoch 

a medzinárodne dohodnutými normami v 

oblasti ľudských práv, v sociálnej oblasti 

a v oblasti životného prostredia; ďalej 

zdôrazňuje, že koordinácia, vzájomné 

poskytovanie informácií, výmena 

najlepších postupov a záväzok vlád zaviesť 

primerané rámcové podmienky môžu 

prispieť k vyššej efektivite súkromných a 

verejných iniciatív v oblasti hodnotového 

reťazca a pomôcť pri dosahovaní 

pozitívnych výsledkov v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja; zdôrazňuje význam 

zvyšovania informovanosti spotrebiteľov s 

cieľom zvýšiť transparentnosť, ako aj 

podporovania snáh o lepšie pracovné a 

environmentálne normy, bezpečnosť 

výrobkov a udržateľnú spotrebu; 

Or. en 

 

 


