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Pakeitimas 1 

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

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos 

paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. primena neigiamus socialinio 

dempingo, įskaitant žmogaus teisių 

pažeidimus ir darbo standartų 

nesilaikymą, padarinius Sąjungos siuvimo 

pramonei; ragina Komisiją pateikti 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl privalomo išsamaus 

patikrinimo prievolių, taikytinų drabužių 

sektoriaus tiekimo grandinėms; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos 

paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. mano, kad ši finansinė parama 

padeda sušvelninti pereinamąja padėtį, 

kurią patiria bedarbiai; vis dėlto pažymi, 

kad prisitaikymo prie globalizacijos 

padarinių fondas būtų veiksmingesnis 

ilguoju laikotarpiu ekonominiu ir 

socialiniu aspektais, jeigu būtų įtrauktas į 

plataus masto viešųjų investicijų planą 

kaip pakeičiantis ESIF; mano, kad toks 

planas turėtų skatinti gamybos modelį, 

grindžiamą atsinaujinančiosiomis 

žaliavomis, tvariomis technologijomis ir 

deramesniu užimtumu, atsižvelgiant į 

pramoninį socialiniu aspektu pažeidžiamų 

rajonų aktyvinimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

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

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

Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos 

paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 15a. primena, kad patikimas socialinis 

dialogas, grindžiamas tarpusavio 

pasitikėjimu ir atsakomybės pasidalijimu, 

– tai geriausia priemonė ieškant sutartinų 

sprendimų ir bendrų perspektyvų, vykdant 

restruktūrizavimo procesų prevenciją ir 

juos valdant; pabrėžia, kad šis dialogas 

padėtų užkirsti kelią darbo vietų 

praradimui ir tuo pačiu sumažintų naujų 

EGF paramos atvejų skaičių; 

Or. en 

 

 


