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11.3.2013 B7-0092/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 

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

Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Udržateľnosť globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ea (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Ea. keďže pieskovanie džínsov a iných 

druhov odevov je v Bangladéši obzvlášť 

rozšírené – podľa odhadov je takýmto 

spôsobom upravovaná polovica z 200 

miliónov džínsov vyvážaných z tejto 

krajiny – a keďže táto technika vystavuje 

zdravie pracovníkov mimoriadnemu 

nebezpečenstvu, pričom sa do tela  

dostávajú častice oxidu kremičitého a 

spôsobujú smrteľné ochorenia ako 

silikózu; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0092/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

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

Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Udržateľnosť globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny 

Návrh uznesenia 

Odsek 2a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. odsudzuje hrozné pracovné podmienky 

v textilnom a odevnom priemysle v 

najmenej rozvinutých a v rozvojových 

krajinách, zdôrazňuje, že najväčší 

prospech z lacnej práce a porušovania 

práv pracovníkov v týchto krajinách majú, 

okrem iných, aj európski nadnárodne 

pôsobiaci maloobchodníci, ktorí často 

využívajú subdodávateľov; poukazuje na 

potrebu zavedenia právne záväzného, a 

teda vymáhateľného režimu sociálnej 

zodpovednosti podnikov ako kroku 

smerom k zastaveniu tohto neprípustného 

vykorisťovania; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0092/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

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

Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Udržateľnosť globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny 

Návrh uznesenia 

Odsek 15a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 15a. domnieva sa, že odborové zväzy, 

organizácie malých poľnohospodárov a 

MVO, ktoré získali cenné odborné 

poznatky v oblasti udržateľnosti v 

hodnotovom reťazci bavlny, by mali 

pristúpiť k ICAC a malo by sa s nimi 

zaobchádzať ako s členmi s plnými 

právami; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0092/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

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

Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Udržateľnosť globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny 

Návrh uznesenia 

Odsek 20a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 20a. podporuje výzvu Medzinárodnej 

federácie pracovníkov v oblasti textilného 

a odevného priemyslu na celosvetový 

zákaz pieskovania odevov v celom 

dodávateľskom reťazci; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0092/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

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

Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B7-0092/2013 

Cristiana Muscardini, George Sabin Cutaş 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Udržateľnosť globálneho hodnotového reťazca v odvetví bavlny 

Návrh uznesenia 

Odsek 21iia (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 21(iia) urýchlene navrhla uplatniť zákaz 

dovozu textilných a odevných výrobkov 

vyrábaných technikou pieskovania, ktorá 

ohrozuje zdravie pracovníkov a porušuje 

ich právo na bezpečné pracovné 

prostredie;   

 

Or. en 

 

 


