
 

AM\1128088LT.docx  PE605.505v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

12.6.2017 B8-0396/4 

Pakeitimas 4 

Heidi Hautala, Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo dabartinės padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. remia tai, kad Komisija svarsto 

galimybę parengti ES masto iniciatyvą dėl 

drabužių sektoriaus ir į jos pagrindinius 

principus įtraukti savanoriškas iniciatyvas 

ir griežtus elgesio kodeksus; atkreipia 

dėmesį į 2017 m. balandžio 24 d. 

Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 

„Tvarios vertės grandinės drabužių 

sektoriuje pasitelkiant ES vystymosi 

veiksmus“ ir pakartoja savo raginimą 

neapsiriboti tik šiuo darbiniu dokumentu, 

bet ir svarstyti galimybę priimti privalomus 

teisės aktus dėl tinkamo patikrinimo 

pareigos; be to, pabrėžia, kad 

koordinavimas, keitimasis informacija ir 

gerąja patirtimi ir vyriausybių 

įsipareigojimas nustatyti tinkamas 

pagrindines sąlygas gali padėti padidinti 

privačiųjų ir viešųjų vertės grandinės 

iniciatyvų veiksmingumą ir pasiekti 

teigiamų darnaus vystymosi rezultatų; 

pabrėžia, kad svarbu didinti vartotojų 

informuotumą, siekiant padidinti 

skaidrumą ir remti pastangas diegti 

geresnius darbo ir aplinkos standartus, 

užtikrinti gaminių saugą ir tvarų vartojimą; 

10. remia tai, kad Komisija svarsto 

galimybę parengti ES masto iniciatyvą dėl 

drabužių sektoriaus ir į jos pagrindinius 

principus įtraukti savanoriškas iniciatyvas 

ir griežtus elgesio kodeksus; su 

susirūpinimu pažymi, kad pagal esamas 

savanoriškas iniciatyvas, skirtas drabužių 

sektoriaus pasaulinės tiekimo grandinės 

tvarumui užtikrinti, nepavyksta 

veiksmingai spręsti sektoriuje kylančių 

žmogaus teisių ir su darbuotojų teisėmis 

susijusių klausimų; atkreipia dėmesį į 

2017 m. balandžio 24 d. Komisijos tarnybų 

darbinį dokumentą „Tvarios vertės 

grandinės drabužių sektoriuje pasitelkiant 

ES vystymosi veiksmus“ ir pakartoja savo 

raginimą neapsiriboti tik šiuo darbiniu 

dokumentu, taip pat ragina Komisiją 

pasiūlyti priimti privalomus teisės aktus 

dėl tinkamo patikrinimo prievolių, 

taikytinų drabužių sektoriaus tiekimo 

grandinėms, kaip aiškiai nurodyta EP 

pranešime dėl ES pavyzdinės iniciatyvos 

drabužių sektoriuje; pabrėžia, kad šis 

teisėkūros pasiūlymas turi būti suderintas 

su naujomis EBPO gairėmis dėl tinkamo 

patikrinimo, taikomo tiekimo grandinėms 

drabužių ir avalynės sektoriuje, derėti su 

EBPO rekomendacijomis daugiašalėms 

įmonėms, importuojančioms į Europos 
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Sąjungą, su TDO rezoliucija dėl deramo 

darbo tiekimo grandinėse ir su 

tarptautiniu mastu susitartomis žmogaus 

teisėmis, socialiniais ir aplinkos apsaugos 

standartais; be to, pabrėžia, kad 

koordinavimas, keitimasis informacija ir 

gerąja patirtimi ir vyriausybių 

įsipareigojimas nustatyti tinkamas 

pagrindines sąlygas gali padėti padidinti 

privačiųjų ir viešųjų vertės grandinės 

iniciatyvų veiksmingumą ir pasiekti 

teigiamų darnaus vystymosi rezultatų; 

pabrėžia, kad svarbu didinti vartotojų 

informuotumą, siekiant padidinti 

skaidrumą ir remti pastangas diegti 

geresnius darbo ir aplinkos standartus, 

užtikrinti gaminių saugą ir tvarų vartojimą; 

Or. en 

 

 


