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Θέμα: Πορεία των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο 
Μπαγκλαντές  

Το 2013 η Επιτροπή, από κοινού με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τους βασικούς 
εμπορικούς εταίρους, κατάρτισε ένα Σύμφωνο Βιωσιμότητας για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας στην εργασία και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο των ετοίμων 
ενδυμάτων, στο Μπανγκλαντές. Το Σύμφωνο Βιωσιμότητας που στηρίζεται στη Συμφωνία για την 
πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, που συνενώνει διάφορα ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα και 
τη βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές, και θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας 
προσεχούς συνεδρίασης στις 18 Μαΐου 2017. Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου (INTA) απέστειλε αντιπροσωπεία στο Μπαγκλαντές για να παρακολουθήσει το 
θέμα επιτόπου. Μολονότι σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 
στην εργασία, απαιτούνται ακόμα βελτιώσεις όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Ακόμα και μετά 
την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της επιτροπής INTA, έχουν παρατηρηθεί συλλήψεις ηγετών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, η εργατική νομοθεσία για τις «Ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες 
εξαγωγών» (EPZ) εξακολουθεί να μην είναι σύμμορφη με τα διεθνή πρότυπα, ενώ τα εγκλήματα 
εναντίον συνδικαλιστών παραμένουν συχνά ατιμώρητα. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά 
με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτηρίων, τα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη ανησυχούν 
με τον αργό ρυθμό αντιμετώπισης κρίσιμων θεμάτων ασφάλειας. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έχουν δρομολογήσει ενισχυμένο διάλογο σχετικά με τα 
εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις αρχές των 
συμβάσεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΣΓΠ, τις οποίες το Μπαγκλαντες, ως δικαιούχο του 
«όλα εκτός από όπλα», οφείλει να τηρεί.  Σε επιστολή που απηύθυναν οι υπηρεσίες της Επιτροπής  
στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές στις 16 Μαρτίου, η Επιτροπή ζητούσε «επαρκή ουσιαστική, 
σημαντική πρόοδο και μια αξιόπιστη στρατηγική με χρονικές προθεσμίες» έως τις 18 Μαΐου σχετικά με 
τα ακόλουθα τέσσερα σημεία: 

– την υποβολή τροποποιήσεων στον εργασιακό νόμο 2013· 

– την εξασφάλιση ότι η νομοθεσία που διέπει τις ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (ΕΡΖ) 
παρέχει πλήρη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· 

– την έρευνα όλων των πράξεων που ευνοούν την εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος συνδικαλιστικών 
οργανώσεων· 

– τη διασφάλιση ότι οι αιτήσεις καταχώρισης συνδικαλιστικών οργανώσεων διεκπεραιώνονται 
τάχιστα και δεν απορρίπτονται, εκτός εάν δεν τηρούν τα σαφή και αντικειμενικά κριτήρια που 
ορίζονται στη νομοθεσία. 

1. Τι ακριβώς χαρακτηρίζει η Επιτροπή ως «επαρκή ουσιαστική, σημαντική πρόοδο» και ποια θα 
μπορούσε να είναι η τελική συνέπεια εάν δεν επιτευχθεί η «πρόοδος» αυτή;  

2. Η τελευταία έκθεση τεχνικού χαρακτήρα απαριθμεί ορισμένες εναπομένουσες προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν από το Μπανγκλαντές. Τον Ιούνιο 2016, η ΔΟΕ επεσήμανε ότι το 
Μπανγκλαντές έχει προβεί σε σοβαρή αθέτηση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της 
σύμβασης 87 που αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί έκτοτε 
στο θέμα αυτό;  

3. Ποια είναι τα επόμενα βήματα στη διαδικασία αυτού του ενισχυμένου διαλόγου με το 
Μπαγκλαντές; Σε ποιο βαθμό έχει διαπιστώσει η Επιτροπή ότι το Μπανγκλαντές πιθανόν να 
παραβιάζει σοβαρά και συστηματικά τις αρχές που ορίζονται στις συμβάσεις που απαριθμούνται 
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στον κανονισμό ΣΓΠ;  

4. Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της επόμενης συνεδρίασης των εταίρων του 
«Συμφώνου» στη Ντάκα στα μέσα Μαΐου;  

5. Ποια είναι η πορεία των συζητήσεων για την παράταση της Συμφωνίας για την πυρασφάλεια και 
την ασφάλεια των κτιρίων η οποία λήγει στο τέλος Μαΐου 2018; 
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