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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

26.2.2018 A8-0033/1 

Τροπολογία  1 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση 

EGF/2017/006 ES/Γαλικία, είδη ένδυσης 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπενθυμίζει τις αρνητικές 

επιπτώσεις του κοινωνικού ντάμπινγκ, 

περιλαμβανομένων των παραβιάσεων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

μη συμμόρφωσης με τα εργασιακά 

πρότυπα, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

του τομέα της ένδυσης· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για δεσμευτικές υποχρεώσεις 

δέουσας επιμέλειας για τις αλυσίδες 

εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης· 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/2 

Τροπολογία  2 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση 

EGF/2017/006 ES/Γαλικία, είδη ένδυσης 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. πιστεύει ότι αυτή η 

χρηματοδοτική βοήθεια συμβάλλει στην 

άμβλυνση των μεταβατικών 

καταστάσεων των ανέργων·  επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο προσαρμογής στην 

παγκοσμιοποίηση θα είχε πιο 

μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 

από οικονομική και κοινωνική άποψη εάν 

αποτελούσε μέρος ενός ευρείας κλίμακας 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ως 

υποκατάστατο του ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι 

ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να προάγει 

ένα παραγωγικό μοντέλο βασισμένο σε 

ανανεώσιμες πρώτες ύλες, σε βιώσιμες 

τεχνολογίες και σε περισσότερο 

αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης, έχοντας 

κατά νου τη βιομηχανική 

επανενεργοποίηση ευάλωτων κοινωνικών 

τομέων. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/3 

Τροπολογία  3 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση 

EGF/2017/006 ES/Γαλικία, είδη ένδυσης 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. τονίζει ότι ο εντατικός κοινωνικός 

διάλογος που βασίζεται στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και στην επιμερισμένη 

ευθύνη αποτελεί το καλύτερο μέσο για 

την εξεύρεση συναινετικών λύσεων και 

κοινών προσεγγίσεων όσον αφορά την 

πρόληψη και τη διαχείριση των 

διαδικασιών αναδιάρθρωσης· 

υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να 

βοηθήσει την πρόληψη της απώλειας 

θέσεων εργασίας και, με τον τρόπο αυτόν, 

να μειώσει τον αριθμό νέων υποθέσεων 

για το ΕΤΠ· 

Or. en 

 

 


