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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υποστηρίζει την εξέταση, εκ 

μέρους της Επιτροπής, μιας πιθανής 

πρωτοβουλίας ενωσιακού επιπέδου στον 

τομέα της ένδυσης, βασιζόμενης σε 

εθελοντικές πρωτοβουλίες και αυστηρούς 

κώδικες δεοντολογίας· επισημαίνει το 

έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 24ης 

Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες 

αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης 

μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ», 

και επαναλαμβάνει το αίτημά του να μην 

περιοριστεί η Επιτροπή στο εν λόγω 

έγγραφο εργασίας, παρά να εξετάσει το 

ενδεχόμενο δεσμευτικής νομοθεσίας περί 

δέουσας επιμέλειας· τονίζει περαιτέρω ότι 

ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών 

και βέλτιστων πρακτικών, και η δέσμευση 

των κυβερνήσεων να ορίσουν κατάλληλο 

πλαίσιο συνθηκών μπορούν να συμβάλουν 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

των ιδιωτικών και δημόσιων 

πρωτοβουλιών της αλυσίδας αξίας και να 

βοηθήσουν στην επίτευξη θετικών 

αποτελεσμάτων όσον αφορά τη βιώσιμη 

ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι είναι 

σημαντικό να προωθηθεί η 

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, 

καθώς και να στηριχθούν οι προσπάθειες 

για βελτίωση των εργασιακών και 

10. υποστηρίζει την εξέταση, εκ 

μέρους της Επιτροπής, μιας πιθανής 

πρωτοβουλίας ενωσιακού επιπέδου στον 

τομέα της ένδυσης, βασιζόμενης σε 

εθελοντικές πρωτοβουλίες και αυστηρούς 

κώδικες δεοντολογίας· επισημαίνει με 

ανησυχία ότι οι υπάρχουσες εθελοντικές 

πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της 

παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού του 

τομέα της ένδυσης δεν στάθηκαν αρκετές 

για την ουσιαστική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα 

και τα εργασιακά δικαιώματα στον 

συγκεκριμένο τομέα· επισημαίνει το 

έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 24ης 

Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες 

αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης 

μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ», 

και επαναλαμβάνει το αίτημά του να μην 

περιοριστεί η Επιτροπή στο εν λόγω 

έγγραφο εργασίας, καλώντας την 

Επιτροπή να προτείνει δεσμευτική 

νομοθεσία περί υποχρεώσεων δέουσας 

επιμέλειας για τις αλυσίδες εφοδιασμού 

του τομέα της ένδυσης, όπως δηλώνεται 

σαφώς στην έκθεσή του σχετικά με την 

εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον 

τομέα της ένδυσης· τονίζει ότι αυτή η 

νομοθετική πρόταση πρέπει να 

ευθυγραμμίζεται με τις νέες 
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περιβαλλοντικών προτύπων, της 

ασφάλειας των προϊόντων και της 

βιώσιμης κατανάλωσης· 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περί 

δέουσας επιμέλειας για υπεύθυνες 

αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της 

ένδυσης και της υπόδησης, τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που κάνουν 

εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

απόφαση της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή 

εργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού και τα 

διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα· τονίζει περαιτέρω ότι ο 

συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών 

και βέλτιστων πρακτικών, και η δέσμευση 

των κυβερνήσεων να ορίσουν κατάλληλο 

πλαίσιο συνθηκών μπορούν να συμβάλουν 

στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 

των ιδιωτικών και δημόσιων 

πρωτοβουλιών της αλυσίδας αξίας και να 

βοηθήσουν στην επίτευξη θετικών 

αποτελεσμάτων όσον αφορά τη βιώσιμη 

ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι είναι 

σημαντικό να προωθηθεί η 

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, 

καθώς και να στηριχθούν οι προσπάθειες 

για βελτίωση των εργασιακών και 

περιβαλλοντικών προτύπων, της 

ασφάλειας των προϊόντων και της 

βιώσιμης κατανάλωσης· 
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