
1125175.SV PE 540.965 

Fråga för muntligt besvarande O-000037/2017 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Bernd Lange, Sajjad Karim 
för utskottet för internationell handel 

Angående: om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i 
Bangladesh  

2013 upprättade kommissionen en överenskommelse om hållbarhet, tillsammans med ILO och viktiga 
handelspartner, för att förbättra säkerheten och hälsan på arbetsplatsen och stärka arbetstagares 
rättigheter i konfektionsindustrin. Överenskommelsen stöds av avtalet om brand- och 
byggnadssäkerhet som för samman EU-varumärken med konfektionsindustrin i Bangladesh och som 
ska följas upp (nästa möte den 18 maj 2017). I november 2016 skickade utskottet för internationell 
handel (INTA) en delegation till Bangladesh för att följa upp ärendet på plats. Även om man gjort 
framsteg i fråga om ökad säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, fortsätter förbättringar av 
arbetstagares rättigheter att vara en utmaning. Efter INTA-utskottets besök har fackföreningsledare 
gripits, arbetsrätten för industriella frizoner för bearbetning på export bryter fortfarande mot 
internationella standarder och brott mot fackföreningsmedlemmar omfattas ofta av straffrihet. Trots 
framsteg när det gäller brand- och byggnadssäkerhet rör avtalet det långsamma arbetet med att 
slutföra hjälpåtgärder mot kritiska säkerhetsfrågor. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har 
inlett en utökad dialog om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, för att förbättra 
efterlevnaden av konventionernas principer förtecknade i förordningen om allmänna 
preferenssystemet, vilka ska respekteras av Bangladesh som förmånstagare av ”Allt utom vapen”-
initiativet. I den skrivelse av den 16 mars som kommissionens avdelningar skickade till Bangladeshs 
regering efterfrågade kommissionen ”tillräckligt grundliga och meningsfulla framsteg tillsammans med 
en konkret och tidsbunden strategi” senast den 18 maj rörande följande fyra punkter: 

– lägga fram ändringsförslag till arbetslagen från 2013, 

– se till att lagstiftningen för industriella frizoner för bearbetning på export möjliggör total 
föreningsfrihet, 

– undersök alla fall av diskriminering mot fackföreningar omedelbart och 

– se till att alla ansökningar om registrering av fackförening behandlas snabbt och inte avslås 
förutom ifall de inte uppfyller de tydliga och objektiva kriterier som utfärdats i lagen. 

1. Vad exakt klassificeras som ”tillräckligt grundliga och meningsfulla framsteg” och vilken är den 
slutliga konsekvensen om dessa ”framsteg” inte uppnås?  

2. Den senaste tekniska lägesrapporten innehåller en förteckning över ett antal återstående 
utmaningar som måste bemötas av Bangladesh. ILO påpekade i juni 2016 att Bangladesh 
allvarligt bryter mot sina skyldigheter i konvention 87 om föreningsfrihet. Vilka framsteg har gjorts 
i detta avseende sedan dess?  

3. Hur går man vidare i processen med denna utökade dialog med Bangladesh? I vilken 
utsträckning ser ni bevis på att Bangladesh allvarligt och systematiskt åsidosätter de principer 
som fastställts i konventionerna förtecknade i förordningen om allmänna preferenssystemet?  

4. Vilka är de önskade resultaten vid nästa möte mellan parterna i överenskommelsen i Dhaka i 
mitten av maj?  

5. Vad är det aktuella läget i diskussionen om att förlänga avtalet som löper ut i maj 2018? 
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