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26.2.2018 A8-0033/1 

Amendement  1 

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

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. wijst nogmaals op de negatieve 

gevolgen van sociale dumping, met 

inbegrip van mensenrechtenschendingen 

en niet-naleving van arbeidsnormen, voor 

de kledingsector van de Unie; verzoekt de 

Commissie een wetgevingsvoorstel in te 

dienen over bindende 

zorgvuldigheidsverplichtingen voor 

toeleveringsketens in de kledingsector; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/2 

Amendement  2 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. is van mening dat deze financiële 

hulp bijdraagt aan het verzachten van 

overgangssituaties van werklozen; merkt 

evenwel op dat het Fonds voor aanpassing 

aan de globalisering in economisch en 

sociaal opzicht doeltreffender zou zijn op 

de lange termijn indien het onderdeel zou 

uitmaken van een grootschalig plan voor 

overheidsinvesteringen, ter vervanging 

van het EFSI; is van mening dat een 

dergelijk plan moet bijdragen aan een 

productief model op basis van 

hernieuwbare grondstoffen, duurzame 

technologieën en meer fatsoenlijk werk, 

waarbij dan gedacht moet worden aan de 

industriële reactivering van kwetsbare 

gebieden. 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0033/3 

Amendement  3 

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

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

Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. wijst erop dat een sterke sociale 

dialoog op basis van wederzijds 

vertrouwen en gedeelde 

verantwoordelijkheid het beste instrument 

vormt voor het vinden van op consensus 

gebaseerde oplossingen en gezamenlijke 

standpunten bij het voorkomen en 

beheren van herstructureringsprocessen; 

onderstreept dat een dergelijke dialoog 

kan helpen om het verlies van banen te 

voorkomen en om dus het aantal nieuwe 

EFG-zaken te verminderen; 

Or. en 

 

 


