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Pedro Guerreiro
σχετικά με το μέλλον του τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης μετά το 2005
((COM(2004)0668 – 2004/2265(INI))

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. Διαπιστώνει ότι υπάρχουν περιφέρειες στις οποίες παρουσιάζει ιδιαίτερη 
συγκέντρωση ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης, από τον οποίο και 
εξαρτώνται οι θέσεις απασχόλησης και το εισόδημα της περιφέρειας· αναγνωρίζει 
ότι τέτοιες περιφέρειες εξαιτίας των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας από τρίτες 
χώρες, τα οποία έχουν παραχθεί με μικρότερο κόστος εργασίας, μπορεί να 
υποστούν κοινωνικοοικονομική κρίση·  

Or. de

Τροπολογία: Brigitte Douay, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. Τονίζει ότι ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης είναι ιδιαίτερα 
συγκεντρωμένος στην περιφέρεια, ιδίως στις ολιγότερο ευνοημένες περιοχές της ΕΕ -
με μικρότερη οικονομική ανάπτυξη και σε κατάσταση κοινωνικο-οικονομικής κρίσης 
-στις οποίες η κλωστοϋφαντουργία αφορά περισσότερο γυναίκες με χαμηλό επίπεδο 
ειδίκευσης καθώς και τα άτομα κοντά στη σύνταξη, που βρίσκονται άνεργοι επειδή 
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κλείνουν πολλές επιχειρήσεις του τομέα, και ότι ο τομέας αυτός έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον παραγωγικό ιστό ορισμένων κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 3
Παράγραφος  1

1. Τονίζει ότι ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης είναι ιδιαίτερα 
συγκεντρωμένος στην περιφέρεια, ιδίως σε μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ - με 
μικρότερη οικονομική ανάπτυξη και σε κατάσταση κοινωνικο-οικονομικής κρίσης -
και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στον παραγωγικό ιστό ορισμένων κρατών μελών όπου 
κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δέχτηκαν εντονότατες 
ενδογενείς και εξωγενείς πιέσεις, που συμβάλλουν αποφασιστικά στη συνεχιζόμενη 
αναδιάρθρωση του τομέα·

Or. pt

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1α (νέα)

1a. Διαπιστώνει ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες στις πλέον 
μειονεκτικές περιφέρειες, συμβάλλοντας ενδεχομένως στη μείωση του 
περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, κατάσταση που επιτάσσει την κατάλληλη 
απάντηση·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 5
Παράγραφος  2

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία: 6
Παράγραφος  2

2. Υπογραμμίζει ότι η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης σε ορισμένες 
περιφέρειες είναι τομέας στρατηγικής σημασίας, ο οποίος ωστόσο δεν παρουσιάζει 
μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον, εφόσον οι εμπορικές συμβάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν να μεταφέρονται τμήματα της παραγωγής σε 
τόπους στους οποίους δεν είναι υποχρεωτικό να τηρούνται οι βασικές εργασιακές 
διατάξεις των συμβάσεων του ΔΟΕ· απαιτεί ως εκ τούτου μεγαλύτερη διαφάνεια 
για όλους τους τόπους παραγωγής προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και 
για τις εργασιακές διατάξεις που ισχύουν εκεί· απαιτεί επίσης την καθιέρωση ενός 
κώδικα γα τις προδιαγραφές εργασίας (“Codex-for-working-standards”) και ενός 
κώδικα εμπορικής δεοντολογίας (“Fair-Trade-Codex”) για τις επιχειρήσεις του 
τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, ώστε να ασκηθεί επιρροή  στις αποφάσεις 
των αγοραστών και των καταναλωτών· είναι πεπεισμένο ότι τέτοια μέτρα μπορούν 
να ενισχύσουν τις περιφερειακές επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 7
Παράγραφος  3

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία  8
Παράγραφος  3

3. διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ στηρίζονται ιδιαίτερα στα Διαρθρωτικά Ταμεία για τον 
εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωσή τους στις περιφέρειες στις οποίες η 
αναδιάρθρωση της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης έχει μία 
διάσταση διαρθρωτικής πολιτικής και επομένως οι μεταφορές επιχειρήσεων ή η 
μεταφορά μερών της παραγωγής μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την κοινωνική και 
οικονομική συνοχή· σε αυτό πλαίσιο απαιτεί να ενισχύονται με κρατικές πιστώσεις 
μόνο οι επιχειρήσεις που τηρούν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εργασιακές διατάξεις 
και δεν μεταφέρουν την παραγωγή τουλάχιστον για 15 χρόνια από τόπους που 
λαμβάνουν κρατική ενίσχυση·    

Or. de
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Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης, Brigitte Douay

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. Επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τον τομέα ως παραγωγικό κλάδο - τόσο 
σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο - πέρα από τις δραστηριότητες που 
προωθούνται σε επίπεδο κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη 
χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

Or. fr

Τροπολογία:  Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. Επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τον τομέα ως παραγωγικό κλάδο - τόσο 
σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο - πέρα από τις δραστηριότητες που 
προωθούνται σε επίπεδο κρατών μελών, κυρίως μέσω διευκολύνσεων για την 
απόκτηση δανείου, ζητώντας από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
δημιουργήσουν περισσότερα κίνητρα για την προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας 
μεταξύ του δημόσιου τομέα και της χρηματαγοράς, ιδίως μέσω μηχανισμών 
δημόσιων-ιδιωτικών επενδύσεων προς όφελος των ΜΜΕ·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper  

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3α (νέα)

3a. επισημαίνει ότι η κοινοτική πολιτική που ασκήθηκε μέχρι σήμερα με σκοπό τη 
στήριξη της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης (π.χ. RETEX) έχει οδηγήσει σε θετικά 
αποτελέσματα· επισημαίνει ότι ένα τομεακό πρόγραμμα στήριξης που έχει 
διαμορφωθεί με βάση συγκεκριμένη περιφέρεια θα μπορούσε να επιφέρει 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό τομέα κλωστοϋφαντουργίας και 
ένδυσης και δεν θα συμφωνούσε με το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού·

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία:  Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. τονίζει ότι οι μονοδομικές περιφέρειες θίγονται ιδιαίτερα από τέτοιες αλλαγές στο 
διεθνές εμπόριο· διαπιστώνει ωστόσο ότι τα προβλήματα αυτών των περιφερειών 
δεν επιλύονται μόνο με την εμπορική πολιτική της ΕΕ, παρά πρέπει ταυτόχρονα να 
υπάρξουν εντατικές αναδιαρθρώσεις καθώς και διαφοροποίηση της οικονομίας σε 
αυτές τις περιφέρειες, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει σε τούτο στο 
πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων προπαντός με σκοπό τη στήριξη της ίδρυσης 
επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων εργασιακών πεδίων  και την κατάρτιση και 
μετεκπαίδευση των εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία:  Brigitte Douay, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. Θα επιθυμούσε, επιπλέον, να καταστεί δυνατή η δημιουργία κοινοτικού 
προγράμματος - με επαρκή δημοσιονομικά μέσα - για τον τομέα κλωστοϋφαντουργίας 
και ειδών ένδυσης, ιδιαίτερα δε για τις ολιγότερο ευνοημένες - αστικές ή αγροτικές-
περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα αυτό, περιλαμβανομένων αυτών που θα 
πληγούν περισσότερο από το στατιστικό αντίκτυπο, που θα περιλαμβάνει στήριξη 
της έρευνας και της καινοτομίας, σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, της 
αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, της επαγγελματικής κατάρτισης και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), πάντα σε πλαίσιο σεβασμού του Χάρτη της 
Santa Maria da Feira, καθώς και κοινοτικού προγράμματος για την ενθάρρυνση της 
δημιουργίας σημάτων και την προώθηση στο εξωτερικό των προϊόντων του τομέα, 
ιδίως στα εκθεσιακά σαλόνια και στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, το οποίο θα 
ενισχύει, με τον τρόπο αυτό, την καταπολέμηση των απομιμήσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. Επαναλαμβάνει την πρότασή του για λήψη μέτρων - με επαρκή δημοσιονομικά μέσα 
- για τον τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης, ιδιαίτερα δε για τις 
ολιγότερο ευνοημένες περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα αυτό, που θα 
περιλαμβάνει στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης 
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και κοινοτικών πρωτοβουλιών
για την ενθάρρυνση της δημιουργίας σημάτων και την προώθηση στο εξωτερικό των 
προϊόντων του τομέα, ιδίως στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις;

Or. el

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4α (νέα)

4a. προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει ειδικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 6 του 
ΕΚΤ τα οποία θα συμβάλουν σε μια βιώσιμη αναδιάρθρωση του τομέα 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, χάρη στην προώθηση προγραμμάτων που θα 
προάγουν τη διά βίου μάθηση και την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις 
απαιτήσεις της αγοράς, καθώς επίσης και στην αυξημένη μεταφορά Ε&Α μεταξύ 
των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. χαιρετίζει το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την 
κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση, η οποία πρόκειται να επεξεργαστεί μια 
μακροπρόθεσμη παγκόσμια στρατηγική και να συντονίσει τις ερευνητικές 
προσπάθειες·

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4β  (νέα)

4β. καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου να 
μεταθέσει περισσότερο το κέντρο βάρους στις ΜΜΕ και να ενεργήσει ώστε να 
αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις τα αποτελέσματα της έρευνας και της 
ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4γ (νέα)

4γ. καλεί την Επιτροπή να λάβει χωρίς καθυστέρηση μέτρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων στην πνευματική ιδιοκτησία·

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 20
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 21
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Brigitte Douay, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. Επιμένει ότι η στήριξη στον εκσυγχρονισμό και την προώθηση του τομέα πρέπει να 
θεωρηθούν ως διαγώνιοι στόχοι στις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στην διαρθρωτική 
πολιτική της ΕΕ, στους οποίους πρέπει να διατεθούν επαρκή δημοσιονομικά μέσα και 
υπενθυμίζει σχετικά τη σημασία ενός συνεπούς κοινοτικού προϋπολογισμού για την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη 
των στόχων της περιφερειακής πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία: Brigitte Douay, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5α (νέα)

5a. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι, για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, το 
μελλοντικό εθνικό απόθεμα για απρόβλεπτα, που προτείνεται στο νέο κανονισμό για 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία, δεδομένου ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση στις 
τομεακές ή τοπικές κρίσεις που επέρχονται μετά από μια αναδιάρθρωση ή ως 
αποτέλεσμα του εμπορικού ανοίγματος·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6

6. Υποστηρίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που κυκλοφορούν σχετικά
με αύξηση στα κράτη μέλη των εισαγωγών από τρίτες χώρες, των σοβαρών 
συνεπειών τους σε κοινωνικοοικονομικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν αυστηρά, στο πνεύμα των διεθνών δεσμεύσεων της Κοινότητας και 
με στόχο την προάσπιση της ευρωπαϊκής περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 138/2003 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ, και οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10 
και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3030/1993 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 3285/1994, όπως διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/2004· 

Or. pt
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Τροπολογία : Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6

6. Υποστηρίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που κυκλοφορούν σχετικά 
με αύξηση στα κράτη μέλη των εισαγωγών από τρίτες χώρες, των σοβαρών 
συνεπειών τους σε κοινωνικοοικονομικό και περιφερειακό επίπεδο και του τρόπου 
εξασφάλισης του παρόντος και του μέλλοντος του τομέα στην ΕΕ, είναι αναγκαίο να 
διαγραφούν το νωρίτερο δυνατόν οι ρήτρες διασφάλισης που προβλέπονται στις 
ρήτρες, οι οποίες επιτρέπουν στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις να 
μεταφέρουν το εργασιακά εντατικό μέρος της παραγωγής εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
σε περιφέρειες όπου από άποψη προστασίας της εργασίας, χρόνου εργασίας, 
αμοιβών, κοινωνικής ασφάλισης και εκπροσώπησης των εργαζομένων επικρατούν 
πολύ χειρότερες συνθήκες από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατ’ αυτό τον 
τρόπο, να εξαπατούν τους αγοραστές και τους καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης, Brigitte Douay

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6

6. Υποστηρίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που κυκλοφορούν σχετικά 
με αύξηση στα κράτη μέλη των εισαγωγών από τρίτες χώρες, των σοβαρών συνεπειών 
τους σε κοινωνικοοικονομικό και περιφερειακό επίπεδο και του τρόπου εξασφάλισης 
του παρόντος και του μέλλοντος του τομέα στην ΕΕ, είναι αναγκαίο να 
ενεργοποιηθούν το νωρίτερο δυνατόν οι ρήτρες διασφάλισης που προβλέπονται στις 
εμπορικές συμφωνίες και να συνεχισθεί η αδιάλειπτη παρακολούθηση των 
εξελίξεων στον τομέα αυτό, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε με 
τον καταλληλότερο τρόπο ανά πάσα στιγμή·

Or. fr

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6α  (νέα)

6a. εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι θα πρέπει να εφαρμοσθεί ήδη από τώρα η "διαδικασία 
έκτακτης ανάγκης" που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές για την 
ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης, στην οποία θα περιληφθούν όλες οι 
κατηγορίες που πλήττονται, και συγκεκριμένα αυτές που υποδεικνύουν τα κράτη 
μέλη·
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Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 28
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Brigitte Douay, Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 29
Παράγραφος 7

7. Επαναλαμβάνει την θέση του ότι η στήριξη της ΕΕ προς τις επιχειρήσεις μέσω των 
πολυάριθμων ευκαιριών που προσφέρουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να 
υπόκειται σε επακριβείς δεσμεύσεις σ' ό,τι αφορά την απασχόληση και την τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της 
πολιτικής της Λισαβόνας·

Or. fr

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 30
Παράγραφος 7α (νέα)

7a. ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η 
σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς στο πλαίσιο του ΠΟΕ στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, κυρίως στις ολιγότερο ευνοημένες περιοχές και σε 
αυτές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα αυτό·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 31
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα 
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αποθεματικά που προβλέπονται από τον κανονισμό σχετικά με τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία για απρόβλεπτες τοπικές και τομεακές κρίσεις στο πλαίσιο οικονομικών και 
κοινωνικών κρίσεων, με σκοπό να βοηθηθούν η έναρξη επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων και ΜΜΕ εκτός της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και 
ένδυσης καθώς και να στηριχθούν μέτρα υποδομών· 

Or. de

Τροπολογία von Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 32
Παράγραφος 7α (νέα)

7a. προτείνει, σε περίπτωση καταστάσεων έκδηλης και αποδεδειγμένης αδυναμίας 
προσαρμογής του τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης σε καιρούς βαθιάς 
οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης, να γίνεται χρήση, σε προαιρετική 
βάση και μετά από απόφαση του κράτους μέλους, του εθνικού αποθεματικού για 
απρόβλεπτα που περιγράφει το άρθρο 49 της πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής (CΟΜ(2004)0492)· 

Or. pt

Τροπολογία von Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 33
Παράγραφος 7β (νέα)

7β. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα μέτρα για την προώθηση της δημιουργίας 
διακρατικών ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας 
και ένδυσης στην ευρωμοσογειακή ζώνη, στο πλαίσιο του στόχου "Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία" που περιγράφεται στο άρθρο 3 της πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής (CΟΜ(2004)0492)·

Or. pt



PE 357.805v01-00 12/12 AM\565801EL.doc

EL

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. καλεί την Επιτροπή και την ομάδα υψηλού επιπέδου να καταβάλουν προσπάθειες 
για την ολοκλήρωση μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους όσον αφορά τη συμβολή της 
καθιέρωσης της ένδειξης της χώρας προέλευσης του προϊόντος και/ή του σήματος 
"made in" στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα·

Or. pt
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