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Tarkistus  1 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja 

rakennuksen romahtamisen jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

pitää myönteisenä ammattiliittojen, 

kansalaisjärjestöjen ja monikansallisten 

tekstiilivähittäiskauppiaiden tekemää 

Bangladeshin palo- ja 

rakennusturvallisuussopimusta, joka saatiin 

päätökseen 15. toukokuuta 2013 ja jolla 

pyritään parantamaan tuotantolaitosten 

turvallisuusnormeja (se kattaa myös 

järjestelyt, joilla tällaiset toimenpiteet 

rahoitetaan) sekä erityisesti perustamaan 

riippumaton tarkastusjärjestelmä, joka 

kattaa myös julkiset raportit sekä pakolliset 

korjaukset ja uudistukset, tukemaan 

aktiivisesti sellaisten terveys- ja 

turvallisuuslautakuntien perustamista, 

joihin osallistuu kunkin tehtaan 

työntekijöiden edustajaelimiä; kehottaa 

kaikkia muita asianomaisia 

tekstiilituotemerkkien edustajia tukemaan 

näitä toimia, myös Walmart-, Gap-, Metro-

, NKD- ja Metro-

tekstiilivähittäiskauppoja, jotka 

kieltäytyvät edelleen tekemästä sitovia 

3. pitää myönteisenä ammattiliittojen, 

kansalaisjärjestöjen ja monikansallisten 

tekstiilivähittäiskauppiaiden tekemää 

Bangladeshin palo- ja 

rakennusturvallisuussopimusta, joka saatiin 

päätökseen 15. toukokuuta 2013 ja jolla 

pyritään parantamaan tuotantolaitosten 

turvallisuusnormeja (se kattaa myös 

järjestelyt, joilla tällaiset toimenpiteet 

rahoitetaan) sekä erityisesti perustamaan 

riippumaton tarkastusjärjestelmä, joka 

kattaa myös julkiset raportit sekä pakolliset 

korjaukset ja uudistukset, tukemaan 

aktiivisesti sellaisten terveys- ja 

turvallisuuslautakuntien perustamista, 

joihin osallistuu kunkin tehtaan 

työntekijöiden edustajaelimiä; kehottaa 

kaikkia muita asianomaisia 

tekstiilituotemerkkien edustajia tukemaan 

näitä toimia; 
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sopimuksia;  

Or. en 
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Tarkistus  2 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja 

rakennuksen romahtamisen jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6.palauttaa mieliin, että Bangladeshilla on 

yleisen tullietuusjärjestelmän "Kaikki 

paitsi aseet" -järjestelyn nojalla tullivapaa 

ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille, jotta 

kannustettaisiin vastuulliseen hallintoon 

toimitusketjuissa, joihin osallistuu 

kehitysmaita; korostaa siksi, että 

Bangladeshin on "Kaikki paitsi aseet" -

järjestelyn nojalla varmistettava 

ihmisoikeuksia ja työntekijöiden 

oikeuksia koskevien YK:n/ILO:n 

keskeisten sopimusten tehokas 

täytäntöönpano; 

6. palauttaa mieliin, että Bangladeshilla on 

yleisen tullietuusjärjestelmän "Kaikki 

paitsi aseet" -järjestelyn nojalla tullivapaa 

ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille ja 

että nämä etuusjärjestelyt voidaan 

peruuttaa yhteisestä 

tullietuusjärjestelmästä annetun 

asetuksen 15 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, jos kyseessä on liitteessä III 

olevassa A osassa luetelluissa 

yleissopimuksissa vahvistettujen 

periaatteiden vakava ja järjestelmällinen 

rikkominen, jonka asiaankuuluvat 

valvontaelimet ovat todenneet; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja 

rakennuksen romahtamisen jälkeen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota tutkimaan, miten 

Bangladesh noudattaa näitä 

yleissopimuksia, ja katsoo, että 

tullietuuskohtelua olisi tarkasteltava 

uudelleen, jos Bangladeshin todetaan 

rikkovan vakavasti ja järjestelmällisesti 

kyseisissä sopimuksissa vahvistettuja 

periaatteita; 

7. kehottaa komissiota tutkimaan, miten 

Bangladesh noudattaa näitä 

yleissopimuksia, ja katsoo, että yleisestä 

tullietuusjärjestelmästä annetun 

asetuksen 18 artiklan mukaisesti olisi 

harkittava tutkimusta, jos Bangladeshin 

todetaan rikkovan vakavasti ja 

järjestelmällisesti kyseisissä sopimuksissa 

vahvistettuja periaatteita; 

Or. en 

 

 


