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Tarkistus  3 

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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja Bangladeshin 

kestävyyssopimuksen edistyminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. toteaa, että ”Kaikkea paitsi aseita” 

-aloitteella on ollut merkittävä rooli 

Bangladeshin talouskehityksessä ja se on 

kohentanut miljoonien ihmisten ja etenkin 

naisten aineellisia oloja; katsoo kuitenkin, 

että jollei kyseiseen aloitteeseen ja yleiseen 

tullietuusjärjestelmään liitetä 

ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia 

koskevia tiukkoja ehtoja, saatetaan 

huonontaa työntekijöiden suojelemista 

koskevia normeja ja vesittää ihmisarvoisen 

työn periaatetta; kehottaa komissiota 

selvittämään, noudattaako Bangladesh 

yleisen tullietuusjärjestelmän yhteydessä 

ihmisoikeuksia sekä työtä ja ympäristöä 

koskevia yleissopimuksia ja raportoimaan 

asiasta parlamentille; korostaa, että maita, 

jotka saavuttavat edistystä sosiaali- ja 

työnormeissa olisi palkittava myöntämällä 

niiden tuotteille täysi pääsy markkinoille; 

25. toteaa, että ”Kaikkea paitsi aseita” 

-aloitteella on ollut merkittävä rooli 

Bangladeshin talouskehityksessä ja se on 

kohentanut miljoonien ihmisten ja etenkin 

naisten aineellisia oloja; katsoo kuitenkin, 

että jollei kyseiseen aloitteeseen ja yleiseen 

tullietuusjärjestelmään liitetä 

ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia 

koskevia tiukkoja ehtoja, saatetaan 

huonontaa työntekijöiden suojelemista 

koskevia normeja ja vesittää ihmisarvoisen 

työn periaatetta; kehottaa komissiota 

selvittämään, noudattaako Bangladesh 

yleisen tullietuusjärjestelmän yhteydessä 

ihmisoikeuksia sekä työtä ja ympäristöä 

koskevia yleissopimuksia ja raportoimaan 

asiasta parlamentille ennen kuin 

kestävyyssopimuksen tekemisestä on 

kulunut kaksi vuotta; korostaa, että maita, 

jotka saavuttavat edistystä sosiaali- ja 
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työnormeissa olisi palkittava myöntämällä 

niiden tuotteille täysi pääsy markkinoille; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja Bangladeshin 

kestävyyssopimuksen edistyminen 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot 

äänestivät 26. kesäkuuta 2014 hyväksyttyä 

YK:n ihmisoikeusneuvoston 

päätöslauselmaa vastaan, jolla 

perustettiin hallitustenvälinen työryhmä 

kehittämään kansainvälistä ja 

oikeudellisesti sitovaa välinettä 

monikansallisten yhtiöiden toiminnan 

sääntelemiseksi; kehottaa EU:n 

toimielimiä ja jäsenvaltioita tekemään 

tiivistä yhteistyötä YK:n kanssa tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi; 

Or. en 

 

 


