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26.2.2018 A8-0033/1 

Изменение  1 

Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Иржи 

Мащалка, Барбара Спинели, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0033/2018 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията: EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Испания 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. припомня отрицателното 

въздействие на социалния дъмпинг 

върху сектора за производство на 

облекла на Съюза, включително 

нарушенията на правата на човека и 

неспазването на трудовите 

стандарти; призовава Комисията да 

представи законодателно 

предложение за обвързващи 

задължения за дължима грижа по 

отношение на веригите на доставка в 

сектора за производство на облекла; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/2 

Изменение  2 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Иржи 

Мащалка, Барбара Спинели, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0033/2018 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията: EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Испания 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. счита, че финансовата помощ 

допринася за облекчаване на 

въздействието на ситуациите на 

преход върху безработните лица; 

отбелязва обаче, че фондът за 

приспособяване към глобализацията 

би бил с по-дългосрочна ефективност 

в икономически и социален план, ако 

беше част от широкомащабен план за 

публични инвестиции като 

заместител на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ); 

счита, че подобен план следва да 

допринася за утвърждаването на 

модел на производство, който се 

основава на възобновяемите суровини, 

устойчивите технологии и по-

достойна заетост, като се обръща 

внимание на промишленото 

активизиране на уязвимите социални 

райони; 

Or. en 
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Изменение  3 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Иржи 

Мащалка, Барбара Спинели, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, 

Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0033/2018 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията: EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Испания 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15а. посочва, че силният социален 

диалог, основан на взаимно доверие и 

споделена отговорност, е най-

добрият инструмент за търсене на 

консенсусни решения и общи възгледи 

при провеждането и управлението на 

процесите на преструктуриране; 

подчертава, че това може да 

спомогне за предотвратяване на 

загубата на работни места, а 

следователно и за намаляване на броя 

нови заявления за мобилизиране на 

ЕФПГ; 

Or. en 

 

 


