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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 

infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Den globala handeln med konfektionskläder beräknas vara värd 2,8 biljoner euro och 

sysselsätter uppemot 75 miljoner människor. Cirka tre fjärdedelar av dessa arbetare är 

kvinnor. Jämställdhet driver på utvecklingen. Kvinnors rättigheter ingår i de mänskliga 

rättigheterna. Den komplexa leveranskedjan för kläder ger dålig insyn och ökad risk för 

brott mot de mänskliga rättigheterna och utnyttjande. De löner som betalas räcker inte 

till för att försörja familjen med grundläggande mänskliga förnödenheter. 

B. I egenskap av investerare, köpare, återförsäljare och konsument är EU en ledande aktör 

inom klädessektorn och klädeshandeln och är därför bäst lämpad att förena ett antal 

globala initiativ för att kraftigt förbättra de omänskliga förhållandena för tiotals miljoner 

arbetare inom denna bransch och skapa rättvisa konkurrensvillkor för alla inblandade 

aktörer. 

C. På europeisk nivå omfattar textil- och klädessektorn 185 000 företag som sysselsätter 

1,7 miljoner personer och omsätter 166 miljarder euro. EU importerar cirka hälften av 

den totala klädesproduktionen i världen. Tillverkningsländerna ligger framför allt i 

tillväxtekonomier. 

D. Enligt artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska 

den gemensamma handelspolitiken föras inom ramen för principerna och målen för 

EU:s yttre åtgärder. I artikel 208 i EUF-fördraget etableras principen om en konsekvent 

politik för utveckling och utrotande av fattigdomen fastställs som det viktigaste målet. 

I meddelandet om ”handel för alla” fastställs att EU:s handelspolitik bygger på 

tre nyckelprinciper – effektivitet, transparens och värden – och ett avsnitt ägnas 

specifikt åt ansvarsfull förvaltning. 

E. I artikel 8 i EUF-fördraget fastställs tydligt att unionen ”I all sin verksamhet ska [...] 

syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja 

jämställdhet mellan dem” och EU har därför en skyldighet att tillämpa 

jämställdhetsintegrering i all politik och säkerställa att män och kvinnor får samma 

fördelar från sociala förändringar, ekonomisk tillväxt och skapandet av anständiga 

arbetstillfällen och att man på så sätt kan utrota diskriminering och främja respekt för 

kvinnors rättigheter i världen. 

F. 289 personer omkom vid en brand i Karachi i Pakistan i september 2012. Samma år 

orsakade en brand i Tazreen Fashions fabrik i Bangladesh 117 människors död, och 

ytterligare över 200 arbetare skadades. När Rana Plaza-byggnaden rasade 2013 dödades 

1 129 personer och cirka 2 500 skadades. 

G. Efter dessa dramatiska händelser har de Europeiska konsumenternas krav på förbättrad 

insyn och spårbarhet i hela leveranskedjan ökat kraftigt. 

H. Trots de olika åtaganden som EU, internationella organisationer, lokala myndigheter 

och privata aktörer har gjort, så ligger arbetarskyddet i leverantörsländerna fortfarande 

långt under internationell standard. 
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I. Internationella arbetsorganisationens (ILO) agenda för anständigt arbete har sedan 2015 

varit en integrerad del av den nya 2030-agendan för hållbar utveckling. 

J. Många medlemsstater, bland annat Tyskland, Nederländerna, Danmark och Frankrike 

har lagt fram nationella program. 

K. Alla handelsavtal som EU tecknar bör innehålla ambitiösa kapitel om handel och 

hållbar utveckling. 

L. EU bör i sina prioriteringar inkludera att främja sociala och miljömässiga normer i 

multilaterala sammanhang såsom Världshandelsorganisationen och G20, liksom i alla 

bilaterala förbindelser med tredjeländer. 

M. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har tydligt definierat 

staternas och företagens ansvar, vilka är skyldiga att skydda och respektera de 

mänskliga rättigheterna i alla delar av kedjan, oberoende av var man befinner sig i 

leveranskedjan, i vilket land tillverkningen sker och om det är i det uppdragsgivande 

företagets land eller i leverantörens land. EU har åtagit sig att främja antagandet av de 

vägledande principerna och att bidra till att de genomförs. 

1. Europaparlamentet beklagar att kommissionen ännu inte har lagt fram något ambitiöst 

europeiskt initiativ inom klädesbranschen, vilket ska styras av och anpassas till 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer, så att 

företagen kan ledas av enhetliga normer när det gäller vederbörlig aktsamhet och socialt 

ansvar, samt uppmanar kommissionen att lägga fram ett sådant initiativ så snart som 

möjligt. Parlamentet konstaterar dessutom att den rådande ökningen av befintliga 

initiativ kan leda till en oförutsägbar miljö på lokal, regional och global nivå för 

företagen. Parlamentet betonar dessutom att samordning, informationsdelning och 

utbyte av bästa praxis kan bidra till att öka effektiviteten i initiativen i den offentliga 

och privata värdekedjan samt bidra till positiva resultat om hållbar utveckling. 

2. Europaparlamentet anser att förslaget bör göra det möjligt att ha ett harmoniskt 

samarbete med internationella organisationer som FN, Världshandelsorganisationen, 

ILO och OECD med gemensamma definitioner för tydligare och mer samordnade 

åtgärder och utvärderingar. Parlamentet vill se ett erkännande och en värdering av 

befintliga framgångsrika initiativ, till exempel genom hållbar upphandling där man 

kopplar tillträdet till offentliga upphandlingsförfaranden till efterlevnad av program för 

företagens sociala ansvar. Parlamentet värdesätter i detta sammanhang 

överenskommelsen för den kontinuerliga förbättringen av arbetstagares rättigheter och 

fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i 

Bangladesh (hållbarhetsöverenskommelsen) som ett steg i rätt riktning när det gäller 

kontrollen, men uppmanar de inblandade aktörerna att följa överenskommelsen fullt ut 

samt kräver att kommissionen ska vidta åtgärder mot de brister som anges i 

utvärderingsrapporterna. 

3. Europaparlamentet understryker därför behovet av att upprätta en förteckning över de 

befintliga åtgärder inom företagens sociala ansvar som europeiska företag har vidtagit, 

för att på ett bättre sätt kunna fastställa bästa praxis och bidra till att skapa en gemensam 

ram på europeisk nivå. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att den privata 
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sektorn även har inlett ett antal initiativ för att öka ansvarstagandet inom 

leveranskedjan. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de små och medelstora 

företagens särskilda behov, eftersom dessa utgör 90 % av den europeiska klädessektorn, 

genom att bygga sin metod på skalbarhetsprincipen och särskilt fokusera på deras 

kapacitet att uppnå spårbarhet och insyn i enlighet med OECD:s riktlinjer, så att små 

och medelstora företag inte åläggs oproportionerliga bördor. Parlamentet uppmanar 

därför kommissionen att upprätta en särskild hjälpcentral för små och medelstora 

företag och stödja dem med skräddarsydda kapacitetsbyggnadsprogram. Parlamentet 

anser att europeiska små och medelstora företag och mikroföretag som inför initiativet 

även bör få europeiskt ekonomiskt stöd genom Cosme-programmet. 

5. Europaparlamentet understryker att det behövs en enhetlig metod för insamling av 

statistik om sociala, miljömässiga och arbetsmässiga insatser. Denna metod ska kunna 

tillämpas i hela leveranskedjan och innehålla ett standardiserat sätt för att mäta vilka 

effekter värdekedjan inom klädessektorn har på den hållbara utvecklingen, så att 

samstämmigheten vid utvärderingen av företagens sociala ansvar kan ökas, och 

samtidigt beakta mångfalden hos aktörerna med tanke på leveranskedjans komplexitet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att gå längre än att lägga fram ett arbetsdokument 

och påpekar att utöver OECD:s riktlinjer så omfattas de flesta områden som kan 

påverkas av andra initiativ, såsom FN:s vägledande principer om företag och mänskliga 

rättigheter, den franska lagstiftningen om obligatorisk tillbörlig aktsamhet, Förenade 

kungarikets lag som förbjuder slaveri samt vissa branschledda initiativ som kan fungera 

som en grund för sådan kommunikation. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på tillträde till rättssystemet, 

kompensation till offer och deras familjer och skydd för visselblåsare i detta 

meddelande. 

7. Europaparlamentet påminner om att spårbarhet och transparens i leveranskedjan ger ett 

viktigt bidrag till en hållbar förändring och är medvetet om att bristen på tillgång till 

information är en stor orsak till att allmänheten inte känner till brotten mot de mänskliga 

rättigheterna. Parlamentet upprepar därför att det behövs ett system för vederbörlig 

aktsamhet som omfattar hela leveranskedjan och kopplar varje produkt till dess 

respektive producenter. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att stärka 

spårbarheten och insynen i konfektionsklädesbranschens leveranskedja på ett realistiskt 

och balanserat sätt, och samtidigt ta hänsyn till mångfalden hos aktörerna i kedjan. 

Parlamentet rekommenderar att trovärdig, tydlig och meningsfull information om 

hållbarheten ska göras tillgänglig för konsumenterna. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid den förestående översynen av 

förordningen om det allmänna preferenssystemet införa tullättnader för bevisligen 

hållbart producerade textiler. Parlamentet anser att varorna på frivillig grund ska lämnas 

in för certifiering av hållbara produktionsmetoder, och bevis för detta ska läggas fram 

vid importen till EU. EU skulle på så sätt kunna stödja den privata ekonomins försök att 

skapa hållbarhet inom värdekedjan i textilbranschen. Godkännandet skulle kunna ske 

utifrån fastställda hållbarhetskriterier samt minimikrav på efterlevnads- och 

certifieringssystemen. Hållbarhetskraven skulle bygga på bland annat internationella 
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konventioner såsom ILO:s grundläggande arbetsnormer eller konventionen om 

biologisk mångfald. På så sätt skulle man även stärka och främja produktionen av 

rättvisemärkta produkter (t.ex. Social Accountability International eller Fairtrades 

textilstandard). 

9. Europaparlamentet understryker att EU:s förhandlingar om frihandel med ett ambitiöst 

kapitel om hållbar utveckling utgör en möjlighet för EU att bidra till att stärka 

arbetstagarnas rättigheter – i synnerhet de kvinnliga arbetarna – och avskaffa alla former 

av barn- och tvångsarbete. Parlamentet understryker att införandet av frihandelsavtal 

framför allt gör det möjligt att utveckla en dialog mellan företag och civilsamhället 

rörande konfektionsklädesbranschens leveranskedja och kan därmed bidra till att 

förbättra produktionsförhållandena och säkerheten för arbetarna. 

10. Europaparlamentet påminner om att införandet av system som EU:s särskilda 

stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre (GSP+) kan, till följd av kravet 

på att ratificera och införa 27 konventioner, bidra till att förbättra situationen när det 

gäller arbetstagares rättigheter, förbättra jämställdheten samt utrota barnarbetet och 

tvångsarbetet. Parlamentet understryker därför att man noggrant måste kontrollera 

genomförandet av GSP+ och de berörda ländernas respekt för konventionerna. 

11. Europaparlamentet vill därför se att EU och medlemsstaterna genom klädesinitiativet 

och andra handelspolitiska instrument främjar ett effektivt genomförande av ILO:s 

standarder om löner och arbetstider, tillsammans med partnerländer som också verkar 

inom klädessektorn. Parlamentet uppmanar dessutom EU att ge riktlinjer och stöd om 

hur man ska kunna öka respekten för dessa och samtidigt hjälpa till att bygga upp 

hållbara företag och förbättra möjligheterna för hållbar sysselsättning. 

12. Parlamentet understryker att den hållbarhetspakt som lanserades efter Rana Plaza-

katastrofen utgör ett viktigt europeiskt initiativ som kan utgöra en grund för 

utarbetandet av nya åtgärder i partnerskap med tredjeländer i syfte att uppnå målen att 

förbättra arbetstagarnas arbets-, hälso- och säkerhetsvillkor inom konfektionsindustrin. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla och fördjupa sitt 

internationella samarbete med organisationer som ILO, OECD och FN för att främja ett 

ökat ansvarstagande bland aktörerna inom textil- och klädesbranschens leveranskedja. 

14. Europaparlamentet uppmanar leverantörsländernas regeringar att engagera sig med alla 

intressenter för att utveckla förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och kollektiva 

förhandlingar, samt ålägga producenter att upprätta lättillgängliga och effektiva 

klagomålsmekanismer som enligt internationellt överenskomna standarder tillhör de 

viktigaste garantierna för att verkligen respektera arbetsnormer och mänskliga 

rättigheter och som kompletterar möjligheterna till rättslig prövning i enlighet med den 

ram som FN:s särskilda representant för företag och mänskliga rättigheter har utvecklat. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja ratificeringen och 

genomförandet av grundläggande ILO-konventioner och ILO:s agenda om anständigt 

arbete. I detta syfte uppmanas kommissionen att stödja ILO, lokala myndigheter och 

arbetsorganisationer och ge kapacitetsbyggande stöd för förhållandet mellan 

arbetsmarknadens parter, liksom för efterlevnaden av arbetstagares rättigheter och 
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arbetslagstiftning, med särskilt fokus på utrotningen av barnarbete och tvångsarbete, 

samt främjande av högsta standard för skydd av hälsa och säkerhet. 

16. Europaparlamentet uppmanar EU att etablera och upprätthålla en dialog med specifika 

tredjeländer för att bidra till att förbättra arbetstagarnas rättigheter och respekten för de 

mänskliga rättigheterna i dessa länder. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna 

att stödja arbete i FN, däribland inom FN:s miljöprogram, genom att undersöka 

möjligheterna för ett internationellt avtal som även skulle leda till förbättringar av 

effektiviteten och företagens sociala ansvar inom klädessektorn. 

17. Europaparlamentet önskar att kommissionen i sitt förslag ska dra inspiration från det 

hållbarhetsinitiativ som vidtogs i Bangladesh efter Rana Plaza-raset. 

18. Europaparlamentet begär ett förtydligande av hur kläder som har producerats i de 

industriella frizonerna för bearbetning på export, där arbetarskyddet är bristfälligt eller 

saknas helt, kan identifieras generellt sätt och uteslutas från GSP+ i ett visst 

mottagarland. 

19. Europaparlamentet är övertygat om att offentlig upphandling är ett användbart verktyg 

för att främja en ansvarstagande klädessektor. 

20. Europaparlamentet påpekar att i den globala klädesbranschen verkar många kvinnor, 

cirka 85 % av arbetarna i denna sektor är kvinnor, som ofta utsätts för svåra 

arbetsförhållanden och har låga löner. Parlamentet vill därför se att könsaspekten 

integreras i EU:s initiativ för klädessektorn, i synnerhet för att nå kraftiga framsteg när 

det gäller jämställdheten på löneområdet, jämlikheten mellan könen, kvinnors sociala 

rättigheter och arbetstagarrättigheter, inklusive mödraskydd, och kvinnors deltagande i 

kollektivförhandlingar. 

21. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att hållbara konsekvensbedömningar ska 

göras för varje nyförhandlat avtal och uppmanar till könsseparerad insamling av 

statistik. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ha kontakt med multinationella företag, 

återförsäljare och varumärken samt att uppmana dem att åta sig att öka företagens 

sociala ansvar. Parlamentet förväntar sig att EU:s företag garanterar fullständig 

efterlevnad av ILO:s grundläggande arbetsnormer hela vägen genom sina 

leveranskedjor, i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s 

trepartsförklaring om multinationella företag och socialpolitik. Parlamentet kräver att de 

fortsätter att föra en konstruktiv dialog med lokala arbetare och organisationer. 

Kommissionen uppmanas att verka för ett utbyte av bästa praxis. 

23. Europaparlamentet erkänner att man behöver globalt rättvisa konkurrensvillkor för att 

skydda arbetstagare från miljömässig och social dumpning. Parlamentet litar på EU:s 

kapacitet att, med tanke på dess kritiska storlek, vara världsledande och gå i bräschen 

för förändringarna. Parlamentet anser att en multilateral ram är enda sättet att förhindra 

brott mot de mänskliga rättigheterna och arbetstagares rättigheter. Kommissionen 

uppmanas därför att tillsammans med internationella partner lansera ett globalt initiativ 

vid Världshandelsorganisationens nästa ministermöte. 
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