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Amendement  4 

Paul Murphy, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, 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 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. spreekt zijn verontwaardiging uit 

over de afschuwwekkende 

arbeidsomstandigheden in de textiel- en 

kledingindustrie in de minst ontwikkelde 

landen, en veroordeelt degenen die voor 

deze situatie verantwoordelijk zijn; 

benadrukt dat het onder meer in Europa 

gevestigde multinationale 

detailhandelsondernemingen zijn die, 

vaak via onderaannemers, het meest 

profiteren van de goedkope arbeid en de 

schendingen van de rechten van 

werknemers en de gezondheids- en 

veiligheidsnormen in de minst 

ontwikkelde landen en in 

ontwikkelingslanden; is ervan overtuigd 

dat de tragische gebeurtenissen in 

Bangladesh het bewijs vormen voor het 

falen van het concept van een vrijwillige 

regeling voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, en wijst erop 

dat een juridisch bindende en bijgevolg 

afdwingbare regeling voor 
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maatschappelijk verantwoord 

ondernemen een noodzakelijke stap vormt 

om een einde te maken aan deze flagrante 

uitbuiting; 

Or. en 
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Amendement  5 

Paul Murphy, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, 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 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. verdedigt het recht van werknemers 

in Bangladesh om zonder vrees voor 

intimidatie onafhankelijke vakbonden op 

te richten, te registreren of hiervan lid te 

worden; beschouwt het bestaan van 

democratische vakbondsstructuren als een 

onmisbaar instrument in de strijd voor 

betere gezondheids- en veiligheidsnormen 

en arbeidsomstandigheden, met inbegrip 

van hogere lonen; dringt er bij de 

regering van Bangladesh op aan deze 

grondrechten te waarborgen; 

Or. en 

 

 


