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26.2.2018 A8-0033/1 

Alteração  1 

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

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2017/006 

ES/Galiza - vestuário 

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

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Recorda os efeitos negativos do 

dumping social na indústria do vestuário 

na União, nomeadamente as violações dos 

direitos humanos e o não cumprimento 

das normas laborais; exorta a Comissão a 

apresentar uma proposta legislativa sobre 

o dever vinculativo de diligência nas 

cadeias de abastecimento do setor do 

vestuário; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/2 

Alteração  2 

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

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

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2017/006 

ES/Galiza - vestuário 

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

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Considera que esta ajuda 

financeira contribui para atenuar as 

situações de transição das pessoas 

desempregadas; observa, contudo, que o 

fundo de ajustamento à globalização teria 

uma maior eficácia a longo prazo em 

termos económicos e sociais se fosse parte 

de um plano de investimento público de 

grande escala, enquanto substituto do 

FEIE; crê que um tal plano deve conduzir 

a um modelo de produção baseado em 

matérias-primas renováveis, tecnologias 

sustentáveis e postos de trabalho mais 

dignos, tendo em mente a reativação 

industrial de zonas sociais vulneráveis; 

Or. en 
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Alteração  3 

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

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

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização: candidatura EGF/2017/006 

ES/Galiza - vestuário 

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

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Recorda que um sólido diálogo 

social, com base na confiança mútua e na 

partilha das responsabilidades, é o melhor 

instrumento para a procura de soluções 

consensuais e de abordagens comuns no 

momento de prevenir e gerir os processos 

de reestruturação; realça que um diálogo 

desta natureza poderia ajudar a prevenir 

perdas de emprego, reduzindo, assim, o 

número de novas intervenções do FEG; 

Or. en 

 

 


