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Fælles beslutningsforslag 

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

om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og 

fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability 

Compact" 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 25 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag  

25. bemærker, at "Alt andet end våben"-

initiativet (EBA) har spillet en vigtig rolle i 

Bangladesh' økonomiske udvikling og har 

bidraget til at forbedre de materielle vilkår 

for millioner af mennesker, navnlig 

kvinder; er imidlertid overbevist om, at 

"Alt andet end våben"-initiativet og den 

generelle toldpræferenceordning uden 

fornuftige konditionaliteter vedrørende 

menneskerettigheder og 

arbejdstagerrettigheder risikerer at forværre 

de dårlige standarder for 

arbejdstagerbeskyttelse og undergrave 

ordentligt arbejde; opfordrer 

Kommissionen til at fastslå, om 

Bangladesh overholder 

menneskerettigheds-, arbejds- og 

miljøkonventioner i forbindelse med den 

generelle toldpræferenceordning, og 

25. bemærker, at "Alt andet end våben"-

initiativet (EBA) har spillet en vigtig rolle i 

Bangladesh' økonomiske udvikling og har 

bidraget til at forbedre de materielle vilkår 

for millioner af mennesker, navnlig 

kvinder; er imidlertid overbevist om, at 

"Alt andet end våben"-initiativet og den 

generelle toldpræferenceordning uden 

fornuftige konditionaliteter vedrørende 

menneskerettigheder og 

arbejdstagerrettigheder risikerer at forværre 

de dårlige standarder for 

arbejdstagerbeskyttelse og undergrave 

ordentligt arbejde; opfordrer 

Kommissionen til at fastslå, om 

Bangladesh overholder 

menneskerettigheds-, arbejds- og 

miljøkonventioner i forbindelse med den 

generelle toldpræferenceordning, og 
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rapportere tilbage til Parlamentet; 

understreger, at lande, der gør gode 

fremskridt med hensyn til sociale 

standarder og arbejdsstandarder, bør 

belønnes ved, at de bevarer fuld 

markedsadgang for deres produkter; 

rapportere tilbage til Parlamentet inden 

toårsdagen for bæredygtighedsaftalen; 

understreger, at lande, der gør gode 

fremskridt med hensyn til sociale 

standarder og arbejdsstandarder, bør 

belønnes ved, at de bevarer fuld 

markedsadgang for deres produkter; 

Or. en 
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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, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og 

fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability 

Compact" 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag  

 25a. beklager, at medlemsstaterne stemte 

imod UNHCR's beslutning vedtaget den 

26. juni 2014, hvormed der blev oprettet 

en mellemstatslig arbejdsgruppe med 

mandat til at udvikle et internationalt 

juridisk bindende instrument til 

regulering af multinationale selskabers 

virksomhed, og opfordrer indtrængende 

EU-institutionerne og medlemsstaterne til 

at arbejde tæt sammen med FN for at nå 

dette mål; 

Or. en 

 

 


