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Punkt 25 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

25. märgib, et algatus „Kõik peale relvade” 

on mänginud olulist rolli Bangladeshi 

majandusarengus ning aidanud parandada 

miljonite inimeste, eriti naiste materiaalset 

olukorda; on siiski veendunud, et ilma 

range tingimuslikkuseta inimõiguste ja 

tööõiguste alal tekib oht, et algatus „Kõik 

peale relvade” ja üldine soodustuste 

süsteem võivad süvendada töötajate kaitse 

madalat taset ja kahjustada inimväärset 

tööd; palub komisjonil selgitada, kas 

Bangladesh järgib üldise soodustuste 

süsteemi raames inimõiguste, töö- ja 

keskkonnakonventsioone, ja sellest 

parlamendile aru anda; rõhutab, et riike, 

kes on sotsiaal- ja töönormide alal edukad, 

tuleks tunnustada sellega, et nende 

toodetele säilitatakse täielik juurdepääs 

turule; 

25. märgib, et algatus „Kõik peale relvade” 

on mänginud olulist rolli Bangladeshi 

majandusarengus ning aidanud parandada 

miljonite inimeste, eriti naiste materiaalset 

olukorda; on siiski veendunud, et ilma 

range tingimuslikkuseta inimõiguste ja 

tööõiguste alal tekib oht, et algatus „Kõik 

peale relvade” ja üldine soodustuste 

süsteem võivad süvendada töötajate kaitse 

madalat taset ja kahjustada inimväärset 

tööd; palub komisjonil selgitada, kas 

Bangladesh järgib üldise soodustuste 

süsteemi raames inimõiguste, töö- ja 

keskkonnakonventsioone, ja sellest 

parlamendile jätkusuutlikkuse kokkuleppe 
teiseks aastapäevaks aru anda; rõhutab, et 
riike, kes on sotsiaal- ja töönormide alal 

edukad, tuleks tunnustada sellega, et nende 

toodetele säilitatakse täielik juurdepääs 
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Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 25 a. mõistab hukka asjaolu, et 
liikmesriigid hääletasid vastu 26. juunil 
2014. aastal vastu võetud ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu resolutsioonile, 
millega luuakse valitsustevaheline 
töörühm, kellel on volitused töötada välja 
rahvusvaheliselt siduv õigusakt 
rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse 
reguleerimiseks, ning nõuab tungivalt, et 
ELi institutsioonid ja liikmesriigid teeksid 
ÜROga selle eesmärgi saavutamiseks 
tihedat koostööd; 

Or. en 

 

 


