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Förslag till resolution B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

för utskottet för internationell handel 

Det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i 

Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet stöder 

kommissionens undersökning av 

möjligheterna till ett EU-övergripande 

initiativ inom klädsektorn, där frivilliga 

initiativ och strikta uppförandekoder ska 

vara huvudprinciper. Parlamentet tar del av 

kommissionens arbetsdokument av den 24 

april 2017 Sustainable garment value 

chains through EU development action, 

och upprepar sin uppmaning till 

kommissionen att inte enbart att lägga fram 

detta arbetsdokument utan att också 

inbegripa en möjlighet till bindande 

lagstiftning om tillbörlig aktsamhet. 

Parlamentet betonar dessutom att 

samordning, informationsdelning, utbyte 

av bästa praxis och åtaganden från 

regeringarna att införa lämpliga ramvillkor 

kan bidra till ökad effektivitet för initiativ 

inom den offentliga och privata 

värdekedjan samt bidra till positiva resultat 

om hållbar utveckling. Parlamentet 

understryker vikten av att öka 

medvetenheten bland konsumenterna för 

att öka transparensen och stödja insatserna 

för bättre arbets- och miljöstandarder, 

produktsäkerhet och hållbar konsumtion. 

10. Europaparlamentet stöder 

kommissionens undersökning av 

möjligheterna till ett EU-övergripande 

initiativ inom klädsektorn, där frivilliga 

initiativ och strikta uppförandekoder ska 

vara huvudprinciper. Parlamentet noterar 

med oro att de befintliga frivilliga 

initiativen för hållbarhet i klädsektorns 

globala leveranskedja inte har lyckats ta 

itu med frågor som rör mänskliga 

rättigheter och arbetstagarrättigheter 

inom sektorn. Parlamentet tar del av 

kommissionens arbetsdokument av den 24 

april 2017 Sustainable garment value 

chains through EU development action, 

och upprepar sin uppmaning till 

kommissionen att inte enbart lägga fram 

detta arbetsdokument. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att dessutom 

lägga fram förslag till bindande 

lagstiftning om krav på tillbörlig aktsamhet 

för leveranskedjor i klädsektorn, enligt 

vad som tydligt anges i dess betänkande 

om EU:s flaggskeppsinitiativ för 

klädsektorn. Parlamentet betonar att detta 

lagstiftningsförslag måste anpassas till 

OECD:s nya vägledning om tillbörlig 

aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor 

inom klädes- och skosektorn, i linje med 
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OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag som importerar till Europeiska 

unionen, ILO:s resolution om anständigt 

arbete i globala leverantörskedjor och 

med internationellt överenskomna 

mänskliga rättigheter och sociala och 

miljömässiga standarder. Parlamentet 

betonar dessutom att samordning, 

informationsdelning, utbyte av bästa praxis 

och åtaganden från regeringarna att införa 

lämpliga ramvillkor kan bidra till ökad 

effektivitet för initiativ inom den offentliga 

och privata värdekedjan samt bidra till 

positiva resultat om hållbar utveckling. 

Parlamentet understryker vikten av att öka 

medvetenheten bland konsumenterna för 

att öka transparensen och stödja insatserna 

för bättre arbets- och miljöstandarder, 

produktsäkerhet och hållbar konsumtion. 

Or. en 

 

 


