
 

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

RO Unită în diversitate RO 

12.6.2017 B8-0396/4 

Amendamentul  4 

Heidi Hautala, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. sprijină examinarea de către 

Comisie a unei eventuale inițiative la 

nivelul UE în sectorul confecțiilor, 

inițiativele voluntare și codurile stricte de 

conduită fiind principiile cheie ale acesteia; 

ia act de documentul de lucru al Comisiei 

din 24 aprilie 2017 intitulat „Lanțurile 

valorice sustenabile din sectorul 

confecțiilor prin intermediul acțiunii de 

dezvoltare a UE” și își reiterează cererea de 

a nu se limita numai la acest document de 

lucru, dar să includă luarea în 

considerare a unor eventuale acte 

legislative obligatorii cu privire la diligența 

necesară; subliniază, în plus, că 

coordonarea și schimbul de informații și de 

bune practici și angajamentul guvernelor 

de a stabili condiții-cadru adecvate pot 

contribui la creșterea eficienței inițiativelor 

publice și private din lanțul valoric și la 

obținerea unor rezultate pozitive în materie 

de dezvoltare sustenabilă; subliniază 

importanța sensibilizării consumatorilor în 

ceea ce privește creșterea transparenței, 

precum și a sprijinirii eforturilor de 

îmbunătățire a standardelor de muncă și de 

mediu, a siguranței produselor și a 

consumului sustenabil; 

10. sprijină examinarea de către 

Comisie a unei eventuale inițiative la 

nivelul UE în sectorul confecțiilor, 

inițiativele voluntare și codurile stricte de 

conduită fiind principiile cheie ale acesteia; 

ia act cu preocupare de faptul că 

inițiativele voluntare existente ce vizează 

asigurarea sustenabilității lanțului global 

de aprovizionare al sectorului confecțiilor 

nu au reușit să soluționeze în mod efectiv 

problemele legate de drepturile omului și 

ale lucrătorilor din sector; ia act de 

documentul de lucru al Comisiei din 24 

aprilie 2017, intitulat „Lanțurile valorice 

sustenabile din sectorul confecțiilor prin 

intermediul acțiunii de dezvoltare a UE” și 

își reiterează cererea de a nu se limita 

numai la acest document de lucru, 

invitând, totodată, Comisia să elaboreze 

propuneri de acte legislative obligatorii cu 

privire la obligațiile de diligență necesară 

pentru lanțurile de aprovizionare din 

sectorul confecțiilor, conform solicitărilor 

formulate cu claritate în raportul său 

referitor la Inițiativa emblematică a UE în 

sectorul confecțiilor; subliniază că 

propunerea legislativă în cauză trebuie să 

fie în conformitate cu noile orientări 

OCDE privind diligența necesară 

referitoare la lanțurile de aprovizionare 
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responsabile în industria confecțiilor și a 

articolelor de încălțăminte, cu orientările 

OCDE pentru întreprinderile 

multinaționale care importă în Uniunea 

Europeană, cu rezoluția OIM privind 

munca decentă în lanțurile de 

aprovizionare, precum și cu standardele 

convenite la nivel internațional în 

domeniul drepturilor omului și în cel 

social și ecologic; subliniază, în plus, că 

coordonarea, schimbul de informații și de 

bune practici și angajamentul guvernelor 

de a stabili condiții-cadru adecvate pot 

contribui la creșterea eficienței inițiativelor 

publice și private din lanțul valoric și la 

obținerea unor rezultate pozitive în materie 

de dezvoltare sustenabilă; subliniază 

importanța sensibilizării consumatorilor în 

ceea ce privește creșterea transparenței, 

precum și a sprijinirii eforturilor de 

îmbunătățire a standardelor de muncă și de 

mediu, a siguranței produselor și a 

consumului sustenabil; 

Or. en 

 

 


