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Amendamentul  1 

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

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia 

apparel 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. reamintește efectele negative ale 

dumpingului social, inclusiv încălcarea 

drepturilor omului și nerespectarea 

standardelor de muncă, asupra industriei 

confecțiilor din Uniune; solicită, prin 

urmare, Comisiei să prezinte o propunere 

legislativă privind obligațiile de diligență 

necesară pentru lanțurile de 

aprovizionare din sectorul confecțiilor; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

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

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

Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia 

apparel 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. consideră că acest ajutor financiar 

contribuie la atenuarea situației de 

tranziție a șomerilor; constată, cu toate 

acestea, că Fondul de ajustare la 

globalizare ar fi mai eficace pe termen 

lung din punct de vedere economic și 

social, dacă ar fi parte a unui plan de 

investiții publice la scară largă care să 

înlocuiască FEIS; consideră că un astfel 

de plan ar trebui să ducă la un model de 

producție bazată pe materii prime 

regenerabile, tehnologiile durabile și mai 

multe locuri de muncă decente, având în 

vedere reabilitarea zonelor industriale 

vulnerabile. 

Or. en 
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Amendamentul  3 

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

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

Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia 

apparel 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază că un dialog social 

susținut, bazat pe încredere reciprocă și 

răspundere comună, este cel mai bun 

instrument pentru găsirea unor soluții 

bazate pe consens și pe abordări comune 

în momentul prevenirii și gestionării 

proceselor de restructurare; subliniază 

faptul că acest dialog ar putea contribui la 

evitarea pierderii locurilor de muncă și, 

prin urmare, la reducerea numărului 

cazurilor în care se face apel la FEG; 

Or. en 

 

 


