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12.6.2017 B8-0396/4 

Predlog spremembe  4 

Heidi Hautala, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0396/2017 

Bernd Lange, Sajjad Karim 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. podpira namero Komisije, da bo 

preučila možnost pobude na ravni celotne 

EU o prostovoljnih pobudah v sektorju 

oblačil, pri čemer bo glavno načelo strog 

kodeks ravnanja; je seznanjen z delovnim 

dokumentom Komisije z dne 

24. aprila 2017 z naslovom Trajnostne 

vrednostne verige v sektorju oblačil v 

okviru ukrepov razvojne politike EU in jo 

znova poziva, naj se ne omeji na ta delovni 

dokument, temveč naj preuči možnosti za 

zavezujočo zakonodajo o potrebni 

skrbnosti; poudarja tudi, da lahko 

usklajevanje, izmenjava informacij in 

najboljše prakse ter zaveza vlad, da bodo 

uvedle ustrezne okvirne pogoje, prispevajo 

k učinkovitosti zasebnih in javnih pobud za 

vrednostno verigo ter dosežejo pozitivne 

rezultate pri trajnostnem razvoju; poudarja 

pomen ozaveščanja potrošnikov, da se 

poveča preglednost in podpre prizadevanja 

za boljše delovne in okoljske standarde, 

varnost proizvodov in trajnostno potrošnjo; 

10. podpira namero Komisije, da bo 

preučila možnost pobude na ravni celotne 

EU o prostovoljnih pobudah v sektorju 

oblačil, pri čemer bo glavno načelo strog 

kodeks ravnanja; z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da se obstoječe prostovoljne 

pobude za trajnost svetovne oskrbovalne 

verige v sektorju oblačil ne lotevajo 

učinkovito problematike človekovih pravic 

in pravic delavcev v sektorju; je seznanjen 

z delovnim dokumentom Komisije z dne 

24. aprila 2017 z naslovom Trajnostne 

vrednostne verige v sektorju oblačil v 

okviru ukrepov razvojne politike EU in jo 

znova poziva, naj se ne omeji na ta delovni 

dokument, temveč naj predlaga zavezujočo 

zakonodajo o potrebni skrbnosti in 

dolžnostih, ki iz tega izvirajo za 

oskrbovalne verige v sektorju oblačil, kot 

je jasno navedeno v poročilu Parlamenta 

o vodilni pobudi EU za sektor oblačil; 

poudarja, da je treba ta zakonodajni 

predlog uskladiti z novimi smernicami 

OECD o primerni skrbnosti v oblačilnem 

in obutvenem sektorju, smernicami 

OECD za multinacionalna podjetja, ki 

uvažajo v Evropsko unijo, resolucijo 

Mednarodne organizacije dela o 

dostojnem delu v dobavni verigi in 

mednarodno dogovorjenimi standardi s 
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področja človekovih pravic ter socialnimi 

in okoljskimi standardi; poudarja tudi, da 

lahko usklajevanje, izmenjava informacij 

in najboljše prakse ter zaveza vlad, da bodo 

uvedle ustrezne okvirne pogoje, prispevajo 

k učinkovitosti zasebnih in javnih pobud za 

vrednostno verigo ter dosežejo pozitivne 

rezultate pri trajnostnem razvoju; poudarja 

pomen ozaveščanja potrošnikov, da se 

poveča preglednost in podpre prizadevanja 

za boljše delovne in okoljske standarde, 

varnost proizvodov in trajnostno potrošnjo; 

Or. en 

 

 


