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Τροπολογία  1 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη βιωσιµότητα της παγκόσµιας αλυσίδας αξίας του βαµβακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Εα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική 
της αµµοβολής των υφασµάτων τζίν και 
άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
είναι διαδεδοµένη στο Μπαγκλαντές, µε 
περίπου το ήµισυ των 200 εκατοµµυρίων 
τζιν που εξάγονται από το Μπαγκλαντές 
να υποβάλλονται σε αµµοβολή, και ότι 
αυτή η πρακτική εκθέτει τους 
εργαζόµενους σε µεγάλο κίνδυνο για την 
υγεία τους, λόγω των σωµατιδίων 
πυριτικού που εισέρχονται στο σώµα και 
προκαλούν θανατηφόρες ασθένειες όπως 
η σιλίκωση (πυριτίαση)· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη βιωσιµότητα της παγκόσµιας αλυσίδας αξίας του βαµβακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2α. καταδικάζει τις φρικτές συνθήκες 
εργασίας στον τοµέα της 
κλωστοϋφαντουργίας και της 
κατασκευής ενδυµάτων στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες χώρες και τις 
αναπτυσσόµενες χώρες και υπογραµµίζει, 
µεταξύ άλλων, ότι διεθνείς αλυσίδες 
εµπορίου λιανικής πώλησης µε βάση την 
Ευρώπη, συχνά λειτουργώντας και µέσω 
υπεργολάβων, είναι οι κύριοι ωφελούµενοι 
από τη φθηνή εργασία και την παραβίαση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στις 
εν λόγω χώρες· επισηµαίνει ότι είναι 
απαραίτητο ένα νοµικά δεσµευτικό και 
ως εκ τούτου επιβλητέο σύστηµα σχετικά 
µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) 
ως ένα βήµα για να παύσει αυτή η 
κατάφωρη εκµετάλλευση· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη βιωσιµότητα της παγκόσµιας αλυσίδας αξίας του βαµβακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  15α. θεωρεί ότι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οργανώσεις 
µικροκαλλιεργητών και µη κυβερνητικές 
οργανώσεις που έχουν αποκτήσει 
αξιόλογη εµπειρογνωµοσύνη σε ό,τι 
αφορά τη βιωσιµότητα της αλυσίδας 
αξίας του βαµβακιού, θα πρέπει να 
προσχωρήσουν στον ICAC και να 
αντιµετωπίζονται ως µέλη µε ίσα 
δικαιώµατα· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη βιωσιµότητα της παγκόσµιας αλυσίδας αξίας του βαµβακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  20α. υποστηρίζει την έκκληση της 
∆ιεθνούς Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας 
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και 
Βυρσοδεψίας για επιβολή παγκόσµιας 
απαγόρευσης στην αµµοβολή ειδών 
ένδυσης σε όλη την έκταση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Willy 

Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

εξ ονόµατος της Επιτροπής ∆ιεθνούς Εµπορίου 

σχετικά µε τη βιωσιµότητα της παγκόσµιας αλυσίδας αξίας του βαµβακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 21(iiα) (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  21(iiα) να διατυπώσει ταχέως πρόταση 
για επιβολή απαγόρευσης εισαγωγής στα 
προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα 
είδη ένδυσης που έχουν παραχθεί µε 
χρήση της πρακτικής της "αµµοβολής" η 
οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
εργαζοµένων και υπονοµεύει το δικαίωµά 
τους σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον· 
 

Or. en 

 

 


