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26.2.2018 A8-0033/1 

Ändringsförslag  1 

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

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från 

Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) 

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

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet påminner om 

de negativa effekterna av social 

dumpning, inbegripet 

människorättskränkningar och bristande 

efterlevnad av arbetsnormer, för unionens 

beklädnadsindustri. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att lägga fram 

ett lagstiftningsförslag om bindande 

skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet 

för leveranskedjan inom 

beklädnadssektorn. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/2 

Ändringsförslag  2 

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

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

Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från 

Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) 

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

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet anser att detta 

ekonomiska stöd bidrar till att lindra 

effekterna av övergångssituationer för 

arbetslösa. Parlamentet noterar dock att 

fonden för justering för 

globaliseringseffekter skulle vara mer 

ändamålsenlig på lång sikt ur ett 

ekonomiskt och socialt perspektiv om den 

var en del av en storskalig plan för 

offentliga investeringar som en ersättning 

för Efsi. Parlamentet anser att en sådan 

plan bör bidra till en produktionsmodell 

grundad på förnybara råvaror, hållbar 

teknik och fler anständiga arbetstillfällen, 

med tanke på den industriella 

återaktiveringen av socialt utsatta 

områden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 

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

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

Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från 

Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) 

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

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet påpekar att en 

livaktig dialog mellan arbetsmarknadens 

parter på grundval av ömsesidigt 

förtroende och delat ansvar är det bästa 

verktyget för att finna 

samförståndslösningar och gemensamma 

infallsvinklar i fråga om att förebygga 

och hantera omstruktureringsprocesser. 

Parlamentet betonar att en sådan dialog 

skulle kunna bidra till att förebygga 

förluster av arbetstillfällen och därmed 

minska antalet nya ansökningar om 

medel ur fonden. 

Or. en 

 

 


