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Τροπολογία  1 

David Martin, Agnes Jongerius 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick 

Le Hyaric, Stefan Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke 

Ming Flanagan, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις 

σχετικά µε το Σύµφωνο Βιωσιµότητας του Μπαγκλαντές 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. καταγγέλλει ότι περίπου το ένα τρίτο 

των εταιρειών που θεωρούνται ότι έχουν 

εµπορικούς δεσµούς µε το εργοστασιακό 

συγκρότηµα, όπως οι Adler Modemarkte, 

Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. 

Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT ή 

η YesZee δεν έχουν ακόµη καταβάλει 

συνεισφορές στο Καταπιστευµατικό 

Ταµείο· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 

γεγονός ότι αρκετές εταιρίες έχουν προβεί 
σε ανεπαρκείς δωρεές, λαµβανοµένης 
υπόψη της ικανότητάς τους να 
συνεισφέρουν και της συµµετοχής τους 
στη βιοµηχανική µονάδα του Rana Plaza, 

3. καταγγέλλει ότι περίπου το ένα τρίτο 

των εταιρειών που θεωρούνται ότι έχουν 

εµπορικούς δεσµούς µε το εργοστασιακό 

συγκρότηµα, όπως οι Adler Modemarkte, 

Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. 

Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT ή 

η YesZee δεν έχουν ακόµη καταβάλει 

συνεισφορές στο Καταπιστευµατικό 

Ταµείο· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι µετά από µήνες 
στασιµότητας, η Benetton συνεισέφερε µε 
µόνο 1,1 εκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ στο 
Καταπιστευµατικό Ταµείο ∆ωρητών του 
Rana Plaza, παρά τις εκτιµήσεις που 
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και ότι πολλές εταιρίες έχουν αρνηθεί να 
γνωστοποιήσουν το ποσό της 
συνεισφοράς τους στο Ταµείο·   

υπολόγιζαν µία πολύ µεγαλύτερη 
απαιτούµενη συνεισφορά της επί τη βάσει 
της δυνατότητάς της να συνεισφέρει και 
λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό της 
συµµετοχής της στη βιοµηχανική µονάδα 
του Rana Plaza·  εκφράζει επίσης τη 
λύπη του για το γεγονός ότι όλες οι 
εµπορικές εταιρίες που συνδέονται µε το 
συγκρότηµα Rana Plaza προέβησαν σε 
ανεπαρκείς δωρεές, παραλείποντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους προς τα θύµατα, 
περιλαµβανοµένων και των εταιριών 
Mango, Matalan και Inditex, οι οποίες 
αρνήθηκαν να δηµοσιοποιήσουν το ποσό 
της δωρεάς, και άλλων, όπως της 
Walmart και 'The Children’s Place', οι 
οποίες συνέβαλαν µε ένα ελάχιστο µόνο 
ποσό·  

Or. en 
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Τροπολογία  2 

David Martin, Agnes Jongerius 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Jean Lambert 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Stefan 

Eck, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, 

Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Valli 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις 

σχετικά µε το Σύµφωνο Βιωσιµότητας του Μπαγκλαντές 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 23α. καλεί το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή να συµπεριλάβουν σε όλες τις 
διµερείς εµπορικές και τις επενδυτικές 
συµφωνίες που υπογράφει η ΕΕ, µία 
υποχρεωτική και δεσµευτική ρήτρα ΕΚΕ, 
µε βάση τις αρχές της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, όπως ορίζεται σε 
διεθνές επίπεδο, συµπεριλαµβάνοντας την 
επικαιροποίηση του 2010 στις 
κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, τα 
πρότυπα που ορίζονται από τον ΟΗΕ, τη 
∆ΟΕ και την ΕΕ· ζητεί, στις µελλοντικές 
εµπορικές συµφωνίες της ΕΕ µε τρίτες 
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χώρες, η ασφάλεια και η υγεία κατά την 
απασχόληση να καταστεί µείζων 
επιδίωξη στο πλαίσιο της ατζέντας για 
την αξιοπρεπή εργασία, και να παρέχει η 
ΕΕ τεχνική υποστήριξη για την εφαρµογή 
αυτών των διατάξεων, ώστε να µην 
αποτελούν φραγµό στις εµπορικές 
συναλλαγές·  

Or. en 

 

 


