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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. støtter Kommissionens 

undersøgelse af et muligt EU-dækkende 

initiativ om beklædningssektoren, hvor 

frivillige initiativer og strenge 

adfærdskodekser er nøgleprincipper; 

noterer sig Kommissionens 

arbejdsdokument af 24. april 2017 om 

"Bæredygtige beklædningsværdikæder 

gennem EU's udviklingsindsats" og 

gentager sin anmodning om, at 

Kommissionen ikke begrænser sig til det 

arbejdsdokument, men også er åben for 

muligheden for, at det bliver til bindende 

lovgivning om rettidig omhu; understreger 

endvidere, at koordinering, deling af 

oplysninger, udveksling af bedste praksis 

og regeringernes engagement i 

fastlæggelse af passende rammebetingelser 

herfor kan bidrage til at øge effektiviteten i 

private og offentlige initiativer vedrørende 

værdikæder og opnå positive resultater 

med hensyn til bæredygtig udvikling; 

understreger betydningen af at øge 

bevidstheden blandt forbrugerne for at 

forbedre gennemsigtigheden samt støtte 

anstrengelserne for bedre arbejds- og 

miljøstandarder, produktsikkerhed og 

bæredygtigt forbrug; 

10. støtter Kommissionens 

undersøgelse af et muligt EU-dækkende 

initiativ om beklædningssektoren, hvor 

frivillige initiativer og strenge 

adfærdskodekser er nøgleprincipper; 

bemærker med bekymring, at det med de 

eksisterende frivillige initiativer for 

bæredygtighed i beklædningssektorens 

globale forsyningskæde ikke er lykkedes 

effektivt at tackle menneskerettigheds- og 

arbejdsmarkedsrettighedsrelaterede 

spørgsmål i sektoren; noterer sig 

Kommissionens arbejdsdokument af 24. 

april 2017 om "Bæredygtige 

beklædningsværdikæder gennem EU's 

udviklingsindsats" og gentager sin 

anmodning om, at Kommissionen ikke 

begrænser sig til det arbejdsdokument, og 

opfordrer også Kommissionen til at 

foreslå bindende lovgivning om due 

diligence-forpligtelser for 

forsyningskæder i beklædningssektoren; 

understreger, at dette lovforslag skal 

stemme overens med OECD's nye 

vejledning om due diligence og ansvarlige 

forsyningskæder i sektoren for 

beklædning og skotøj, i henhold til 

OECD's retningslinjer for multinationale 

virksomheder, der importerer til Den 

Europæiske Union, ILO's beslutning om 
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anstændigt arbejde i forsyningskæderne 

samt internationalt vedtagne 

menneskerettigheder og sociale og 

miljømæssige standarder; understreger 

endvidere, at koordinering, deling af 

oplysninger, udveksling af bedste praksis 

og regeringernes engagement i 

fastlæggelse af passende rammebetingelser 

herfor kan bidrage til at øge effektiviteten i 

private og offentlige initiativer vedrørende 

værdikæder og opnå positive resultater 

med hensyn til bæredygtig udvikling; 

understreger betydningen af at øge 

bevidstheden blandt forbrugerne for at 

forbedre gennemsigtigheden samt støtte 

anstrengelserne for bedre arbejds- og 

miljøstandarder, produktsikkerhed og 

bæredygtigt forbrug; 

Or. en 

 

 


