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BG Единство в многообразието BG 

12.6.2017 B8-0396/1 

Изменение  1 

Лола Санчес Калдентей, Елеонора Форенца, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Меря Кюльонен, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, 

Сабине Льозинг 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0396/2017 

Бернд Ланге, Саджад Карим 

от името на комисията по международна търговия 

Актуално състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подкрепя разглеждането от 

страна на Комисията на евентуална 

инициатива на ЕС относно сектора за 

производство на облекла, чиито основни 

принципи са доброволни инициативи и 

строги кодекси за поведение; отбелязва 

работния документ на Комисията от 24 

април 2017 г., озаглавен „Устойчиви 

вериги за създаване на стойност в 

сектора на облеклото чрез действията на 

ЕС за развитие“, и отново отправя 

своето искане Комисията да не се 

задоволява само с този работен 

документ, а да включи евентуално 

разглеждане на обвързващо 

законодателство за комплексна 

проверка; подчертава още, че 

координирането, споделянето на 

информация и обменът на най-добри 

практики и ангажиментът на 

правителствата да определят подходящи 

рамкови условия могат да допринесат за 

подобряване на ефикасността на 

частните и публичните инициативи, 

свързани с веригата за създаване на 

стойност, и да спомогнат за постигането 

на положителни резултати по 

отношение на устойчивото развитие; 

подчертава, че е важно да се повишава 

осведомеността сред потребителите, за 

10. подкрепя разглеждането от 

страна на Комисията на евентуална 

инициатива на ЕС относно сектора за 

производство на облекла, чиито основни 

принципи са доброволни инициативи и 

строги кодекси за поведение; отбелязва 

със загриженост, че съществуващите 

доброволни инициативи за 

устойчивост на глобалната верига за 

доставки в сектора за производство 

на облекла не са успели да постигнат 

ефективни резултати по отношение 

на въпросите, свързани с правата на 

човека и трудовите права в сектора; 

отбелязва работния документ на 

Комисията от 24 април 2017 г., 

озаглавен „Устойчиви вериги за 

създаване на стойност в сектора на 

облеклото чрез действията на ЕС за 

развитие“, и отново отправя своето 

искане Комисията да не се задоволява 

само с този работен документ, като 

призовава също така Комисията да 

предложи обвързващо законодателство 

за задължения за комплексна проверка 

за веригите за доставки в сектора за 

производство на облекло, както ясно 

се заявява в доклада на Парламента 

относно водещата инициатива на ЕС 

за сектора за производство на 
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да се увеличи прозрачността, както и да 

се подкрепят усилията за по-добри 

трудови и екологични норми, 

безопасност на продуктите и устойчиво 

потребление; 

облекла; подчертава, че това 

законодателно предложение трябва 

да бъде в съответствие с новите 

насоки на ОИСР по надлежната 

проверка за отговорни вериги за 

доставките в сектора на 

производството на облекло и обувки, с 

Насоките на ОИСР за 

многонационалните предприятия, 

които осъществяват внос в 

Европейския съюз, с резолюцията на 

МОТ относно достойния труд в 

световните вериги за доставки и с 

международно приетите стандарти 

в областта на правата на човека, 

както и социалните и екологичните 

стандарти; подчертава още, че 

координирането, споделянето на 

информация и обменът на най-добри 

практики и ангажиментът на 

правителствата да определят подходящи 

рамкови условия могат да допринесат за 

подобряване на ефикасността на 

частните и публичните инициативи, 

свързани с веригата за създаване на 

стойност, и да спомогнат за постигането 

на положителни резултати по 

отношение на устойчивото развитие; 

подчертава, че е важно да се повишава 

осведомеността сред потребителите, за 

да се увеличи прозрачността, както и да 

се подкрепят усилията за по-добри 

трудови и екологични норми, 

безопасност на продуктите и устойчиво 

потребление; 

Or. en 

 

 


