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Amendement  1 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Arbeidsomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsnormen naar aanleiding van de 

recente fabrieksbranden en de instorting van een fabrieksgebouw in Bangladesh 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. verheugt zich over het feit dat 

vakbonden, ngo's en ongeveer 

40 multinationale textieldetailhandelaars 

op 15 mei 2013 een overeenkomst hebben 

gesloten over de gebouwen- en 

brandveiligheid in Bangladesh, waarmee 

beoogd wordt de veiligheidsnormen in 

fabrieken te verbeteren (en die ook 

regelingen omvat voor de financiering van 

dergelijke maatregelen), met name middels 

de oprichting van een onafhankelijk 

inspectiesysteem, met inbegrip van 

openbare verslaglegging en verplichte 

herstellingen en renovaties, en middels 

actieve steun voor de oprichting in alle 

fabrieken van gezondheids- en 

veiligheidscommissies waarin ook de 

werknemers vertegenwoordigd zijn; roept 

alle andere relevante textielmerken, met 

inbegrip van de textieldetailhandelaars 

Walmart, Gap, Metro, NKD en Ernstings, 

die elke bindende overeenkomst blijven 

afwijzen, ertoe op deze inspanning te 

3. verheugt zich over het feit dat 

vakbonden, ngo's en ongeveer 

40 multinationale textieldetailhandelaars 

op 15 mei 2013 een overeenkomst hebben 

gesloten over de gebouwen- en 

brandveiligheid in Bangladesh, waarmee 

beoogd wordt de veiligheidsnormen in 

fabrieken te verbeteren (en die ook 

regelingen omvat voor de financiering van 

dergelijke maatregelen), met name middels 

de oprichting van een onafhankelijk 

inspectiesysteem, met inbegrip van 

openbare verslaglegging en verplichte 

herstellingen en renovaties, en middels 

actieve steun voor de oprichting in alle 

fabrieken van gezondheids- en 

veiligheidscommissies waarin ook de 

werknemers vertegenwoordigd zijn; roept 

alle andere relevante textielmerken ertoe 

op deze inspanning te ondersteunen; 
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ondersteunen; 

Or. en 
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Amendement  2 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Arbeidsomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsnormen naar aanleiding van de 

recente fabrieksbranden en de instorting van een fabrieksgebouw in Bangladesh 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. herinnert eraan dat Bangladesh uit 

hoofde van de EBA-regeling ("Alles 

behalve wapens") in het kader van het SAP 

(Stelsel van algemene preferenties) 

belasting- en quotumvrij toegang heeft tot 

de EU-markt, en dat deze regeling tot doel 

heeft aan te zetten tot een verantwoord 

beheer van de toeleveringsketens waarvan 

ontwikkelingslanden deel uitmaken; 

benadrukt daarom met klem dat 

Bangladesh in het kader van de EBA-

regeling moet toezien op de 

daadwerkelijke uitvoering van een aantal 

essentiële VN- en IAO-verdragen met 

betrekking tot mensenrechten en 

arbeidsrechten; 

6. herinnert eraan dat Bangladesh uit 

hoofde van de EBA-regeling ("Alles 

behalve wapens") in het kader van het SAP 

(Stelsel van algemene preferenties) 

belasting- en quotumvrij toegang heeft tot 

de EU-markt, en dat deze preferenties 

conform artikel 15, lid 1, van de SAP-

verordening kunnen worden ingetrokken 

indien de relevante toezichthoudende 

instanties tot de conclusie komen dat er 

sprake is van ernstige en systematische 

schendingen van de beginselen die zijn 

vastgelegd in de in deel A, bijlage III, 

vermelde verdragen; 

Or. en 
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Amendement  3 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Arbeidsomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsnormen naar aanleiding van de 

recente fabrieksbranden en de instorting van een fabrieksgebouw in Bangladesh 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. vraagt de Commissie om na te gaan of 

Bangladesh deze verdragen naleeft en 

rekent erop dat de tarifaire preferenties 

zullen worden herzien indien blijkt dat 

Bangladesh de in deze verdragen 

vastgelegde beginselen in ernstige mate en 

op systematische wijze schendt; 

7. vraagt de Commissie om na te gaan of 

Bangladesh deze verdragen naleeft en 

rekent erop dat er conform artikel 18 van 

de SAP-verordening zal worden 

overwogen een onderzoek in te stellen 

indien zou blijken dat Bangladesh de in 

deze verdragen vastgelegde beginselen in 

ernstige mate en op systematische wijze 

schendt; 

Or. en 

 

 


