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Stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. popiera analizę Komisji dotyczącą 

ewentualnej ogólnounijnej inicjatywy na 

rzecz przemysłu konfekcyjnego, której 

kluczowymi zasadami byłyby dobrowolne 

inicjatywy i rygorystyczne kodeksy 

postępowania; odnotowuje dokument 

roboczy Komisji z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

pt. „Zrównoważony charakter łańcuchów 

wartości w przemyśle konfekcyjnym dzięki 

działaniom UE na rzecz rozwoju” oraz 

ponawia żądanie, by nie ograniczać się 

jedynie do tego dokumentu, lecz rozważyć 

też możliwość uwzględnienia wiążących 

przepisów dotyczących należytej 

staranności; ponadto podkreśla, że 

koordynacja, wymiana informacji i 

najlepszych praktyk oraz zobowiązanie się 

rządów do ustanowienia odpowiednich 

warunków ramowych mogą przyczynić się 

do większej efektywności prywatnych i 

publicznych inicjatyw dotyczących 

łańcucha wartości oraz do osiągnięcia 

pozytywnych wyników w zakresie 

zrównoważonego rozwoju; podkreśla 

znaczenie podnoszenia świadomości 

konsumentów w celu zwiększenia 

przejrzystości, a także wspierania 

wysiłków na rzecz poprawy norm 

pracowniczych i środowiskowych, 

bezpieczeństwa produktów i 

10. popiera analizę Komisji dotyczącą 

ewentualnej ogólnounijnej inicjatywy na 

rzecz przemysłu konfekcyjnego, której 

kluczowymi zasadami byłyby dobrowolne 

inicjatywy i rygorystyczne kodeksy 

postępowania; zauważa z 

zaniepokojeniem, że istniejące 

dobrowolne inicjatywy na rzecz 

zrównoważonego charakteru globalnego 

łańcucha dostaw przemysłu 

konfekcyjnego nie rozwiązały w sposób 

skuteczny problemów związanych z 

prawami człowieka i prawami 

pracowniczymi w tym sektorze; 

odnotowuje dokument roboczy Komisji z 

dnia 24 kwietnia 2017 r. pt. 

„Zrównoważony charakter łańcuchów 

wartości w przemyśle konfekcyjnym dzięki 

działaniom UE na rzecz rozwoju” oraz 

ponawia żądanie, by nie ograniczać się 

jedynie do tego dokumentu, a także wzywa 

Komisję do zaproponowania wiążących 

przepisów dotyczących obowiązków w 

zakresie należytej staranności w przypadku 

łańcuchów dostaw w sektorze 

konfekcyjnym, jak wyraźnie wskazano w 

rezolucji Parlamentu w sprawie inicjatywy 

przewodniej UE dotyczącej przemysłu 

konfekcyjnego; podkreśla, że ten wniosek 

ustawodawczy musi być spójny z nowymi 
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zrównoważonej konsumpcji; Wytycznymi OECD w zakresie należytej 

staranności dotyczące odpowiedzialnych 

łańcuchów dostaw w sektorze odzieżowo-

obuwniczym, jak również zgodny z 

Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw 

wielonarodowych, które importują towary 

do Unii Europejskiej, rezolucją MOP w 

sprawie godnej pracy w globalnych 

łańcuchach dostaw, a także uzgodnionymi 

na szczeblu międzynarodowym normami 

w zakresie praw człowieka oraz normami 

socjalnymi i środowiskowymi; ponadto 

podkreśla, że koordynacja, wymiana 

informacji i najlepszych praktyk oraz 

zobowiązanie się rządów do ustanowienia 

odpowiednich warunków ramowych mogą 

przyczynić się do większej efektywności 

prywatnych i publicznych inicjatyw 

dotyczących łańcucha wartości oraz do 

osiągnięcia pozytywnych wyników w 

zakresie zrównoważonego rozwoju; 

podkreśla znaczenie podnoszenia 

świadomości konsumentów w celu 

zwiększenia przejrzystości, a także 

wspierania wysiłków na rzecz poprawy 

norm pracowniczych i środowiskowych, 

bezpieczeństwa produktów i 

zrównoważonej konsumpcji; 

Or. en 

 

 


