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Grozījums Nr.  1 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine 

Lösing 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atbalsta to, ka Komisija izskata 

iespēju pieņemt ES iniciatīvu par apģērbu 

ražošanas nozari, kuras galvenie principi ir 

brīvprātīgas iniciatīvas un stingri rīcības 

kodeksi; konstatē, ka Komisijas 2017. gada 

24. aprīļa darba dokumentu „Apģērbu 

nozares vērtības ķēžu ilgtspējas panākšana 

ar ES rīcību attīstības jomā” un atkārtoti 

prasa neaprobežoties tikai ar šo darba 

dokumentu, bet iekļaut arī iespēju 

noskaidrot tāda tiesību akta pieņemšanas 

lietderību, kurā būtu noteikts pienācīgas 

rūpības pienākums; papildus tam uzsver, 

ka ir koordinācija, dalīšanās ar informāciju 

un paraugprakses apmaiņa, kā arī valdību 

apņemšanās noteikt atbilstīgus 

pamatapstākļus var veicināt privātā un 

publiskā sektora vērtības ķēdes iniciatīvu 

efektivitātes uzlabošanu un palīdzēt panākt 

pozitīvus rezultātus ilgtspējīgas attīstības 

jomā; uzsver, ka pārredzamības 

palielināšanas nolūkā ir svarīgi veicināt 

patērētāju informētību, kā arī atbalstīt 

centienus uzlabot darba un vides 

standartus, produktu drošību un ilgtspējīgu 

patēriņu; 

10. atbalsta to, ka Komisija izskata 

iespēju pieņemt ES iniciatīvu par apģērbu 

ražošanas nozari, kuras galvenie principi ir 

brīvprātīgas iniciatīvas un stingri rīcības 

kodeksi; ar bažām norāda uz to, ka esošās 

brīvprātīgās iniciatīvas, kuras īsteno, lai 

nodrošinātu apģērbu ražošanas nozares 

globālās piegādes ķēdes ilgtspējību, nav 

spējušas efektīvi risināt cilvēktiesību un 

darba tiesību jautājumus šajā nozarē; 

konstatē, ka Komisijas 2017. gada 

24. aprīļa darba dokumentu „Apģērbu 

nozares vērtības ķēžu ilgtspējas panākšana 

ar ES rīcību attīstības jomā” un atkārtoti 

prasa neaprobežoties tikai ar šo darba 

dokumentu, pie viena aicinot Komisiju 

ierosināt tāda saistoša tiesību akta 

priekšlikumu, kas reglamentētu 

pienācīgas rūpības pienākumus, kuri ir 

jāievēro apģērbu ražošanas nozares 

piegādes ķēdēs, kā tas ir nepārprotami 

apgalvots tās ziņojumā par ES 

pamatiniciatīvu apģērbu ražošanas 

nozarē; uzsver, ka šis tiesību akta 

priekšlikums ir jāsaskaņo ar jaunajām 

ESAO pienācīgas rūpības vadlīnijām, ar 

kurām nodrošina apģērbu un apavu 

ražošanas nozares atbildīgas piegādes 

ķēdes, ESAO vadlīnijām 

daudznacionāliem uzņēmumiem, kas 
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importē Eiropas Savienībā, un SDO 

rezolūciju par pienācīgas kvalitātes 

nodarbinātību globālās piegādes ķēdēs un 

starptautiski atzītiem cilvēktiesību, 

sociālajiem un vides standartiem; papildus 

tam uzsver, ka ir koordinācija, dalīšanās ar 

informāciju un paraugprakses apmaiņa, kā 

arī valdību apņemšanās noteikt atbilstīgus 

pamatapstākļus var veicināt privātā un 

publiskā sektora vērtības ķēdes iniciatīvu 

efektivitātes uzlabošanu un palīdzēt panākt 

pozitīvus rezultātus ilgtspējīgas attīstības 

jomā; uzsver, ka pārredzamības 

palielināšanas nolūkā ir svarīgi veicināt 

patērētāju informētību, kā arī atbalstīt 

centienus uzlabot darba un vides 

standartus, produktu drošību un ilgtspējīgu 

patēriņu; 

Or. en 

 

 


