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(COM(2004)0668 – 2004/2265(INI))

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

1. módosító indítvány
1. pont

1. megállapítja, hogy vannak olyan régiók, ahol a textil- és ruhaipari szektorra 
nagyfokú regionális koncentráció jellemző, és amelyekben ettől az ágazattól függenek 
a munkahelyek és jövedelem; elismeri, hogy az ilyen régiók a harmadik országokból 
származó, alacsonyabb munkaerőköltséggel előállított textiltermékek révén 
társadalmi, gazdasági válságba kerülhetnek;

Er. de

Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

2. módosító indítvány
1. pont

1. hangsúlyozza, hogy bizonyos régiókra, mindenekelőtt az EU leginkább hátrányos 
helyzetben levő régióira – amelyek gazdaságilag  kevésbé fejlettek, valamint 
gazdasági és társadalmi válságtól sújtottak – a textil- és ruhaipari ágazat nagyfokú 
koncentrációja jellemző, és ezekben a régiókban a textilágazatban nagyrészt 
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alacsony képzettséggel rendelkező nőket és röviddel a nyugdíjkorhatár előtt álló 
embereket foglalkoztatnak, akik az ágazat üzemeinek bezárása miatt 
munkanélkülivé válnak, továbbá hogy ez az ágazat bizonyos tagállamok termelési 
formájában jelentős súllyal bír;

Er. fr

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

3. módosító indítvány
1. pont

1. hangsúlyozza, hogy bizonyos régiókra, mindenekelőtt az EU hátrányos helyzetben 
levő régióira – amelyek gazdaságilag kevésbé fejlettek, valamint gazdasági és 
társadalmi válságtól sújtottak – a textil- és ruhaipari ágazat nagyfokú koncentrációja 
jellemző, és az ágazat bizonyos tagállamok termelési formájában jelentős súllyal bír, 
amelyre főként kis- és középméretű üzemek jellemzők, ezekre rendkívüli belső és 
külső nyomás nehezedik, és ez döntően hozzájárul az ágazat folyamatos 
szerkezetátalakításához;

Er. pt

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

4. módosító indítvány
1 a. pont (új)

1a. megállapítja, hogy a textil- és ruhaipari ágazatra vonatkozó kvóták megszüntetése a 
leginkább hátrányos helyzetben levő régiókban végzetes következményekkel járhat, 
amelyek adott esetben regionális szinten az egy főre jutó bruttó hazai termék 
visszaesésével járnak, ami megfelelő válaszlépéseket tesz szükségessé;

Er. pt

Markus Pieper módosító indítványa

5. módosító indítvány
2. pont

törölve

Er. de
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Elisabeth Schroedter módosító indítványa

6. módosító indítvány
2. pont

2. hangsúlyozza, hogy néhány régióban a textil- és ruhaipari ágazat stratégiai ágazat, 
amelynek mindazonáltal nincs nagy jövőbeli fejlődési esélye, amíg az Európai Unió 
kereskedelmi szerződései lehetővé teszik, hogy a termelés egy részét olyan 
telephelyekre helyezzék át, ahol nem kell betartani az ILO egyezményei szerinti 
alapvető munkaügyi szabványokat; ezért nagyobb átláthatóságot követel az összes 
ruha- és textilipari üzem, valamint az ott érvényes munkaügyi szabványok esetében, 
valamint egy „Codex-for-working-standards“ (munkaügyi szabványok kódexe) és 
egy „Fair-Trade-Codex“ (tisztességes kereskedelmi magatartás kódexe) bevezetését 
a textil- és ruhaipar vállalatai számára a kereskedők és fogyasztók vásárlási 
döntéseinek befolyásolása érdekében; meg van győződve arról, hogy ezek az 
intézkedések erősíthetik a regionális vállalatokat;

Er. de

Markus Pieper módosító indítványa

7. módosító indítvány
3. pont

törölve

Er. de

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

8. módosító indítvány
3. pont

3. megállapítja, hogy azokban a régiókban, amelyekben a textil- és ruhaipari ágazat 
szerkezetátalakításának strukturális politikai dimenziója van, és ezért a telephelyek 
vagy a termelés egy részének áthelyezése a társadalmi és gazdasági kohéziót 
veszélyeztetheti, a modernizáció és a szerkezetátalakítás során különösen a kis- és 
középvállalatok vannak ráutalva a strukturális alapokból származó segítségre; 
ebben az összefüggésben követeli, hogy csak azokat a vállalatokat támogassák 
állami forrásokból, amelyek betartják az európai és nemzetközi munkaügyi 
szabványokat, és az államilag támogatott termelőhelyeket legalább 15 évig nem 
telepítik át;
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Er. de

Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay módosító indítványa

9. módosító indítvány
3. pont

3. megerősíti, hogy az EU-nak ezt a szektort mint ipari ágazatot kell támogatnia – mind 
nemzeti szinten, mind a Közösség teljes területén – a tagállamok intézkedéseit 
meghaladó mértékben, amelynek során a strukturális alapokból megfelelő mértékű 
forrásokról kell gondoskodni;

Er. fr

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

10. módosító indítvány
3. pont

3. megerősíti, hogy az EU-nak ezt a szektort mint ipari ágazatot kell támogatnia – mind 
nemzeti szinten, mind a Közösség teljes területén – a tagállamok intézkedéseit 
meghaladó mértékben, különösen a hitelszerzés megkönnyítése révén, és felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy adjanak nagyobb ösztönzést az állami szektor és 
a pénzpiac közötti további együttműködéshez, elsősorban az állami és 
magánszektorból a kis- és középvállalatoknak nyújtott befektetési mechanizmusok 
révén;

Er. pt

Markus Pieper módosító indítványa

11. módosító indítvány
3 a. pont (új)

3a. kiemeli, hogy a szerkezetváltás elősegítésére irányuló eddigi EU-politika (pl. 
RETEX) jó eredményeket mutatott fel; megállapítja, hogy egy meghatározott 
régiókra kialakított ágazati támogatási program az európai textil- és ruhaipari 
ágazatban a verseny torzulását eredményezné, és nem lenne összeegyeztethető az 
EU-versenyjoggal;

Er. de
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Markus Pieper módosító indítványa

12. módosító indítvány
4. pont

törölve

Er. de

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

13. módosító indítvány
4. pont

4. hangsúlyozza, hogy a monostruktúrával rendelkező régiókat különösen érintik a 
nemzetközi kereskedelem ilyen jellegű változásai; megállapítja azonban, hogy 
ezeknek a régióknak a problémái nem oldhatók meg egyedül az EU 
kereskedelempolitikája révén, hanem ezzel egyidejűleg ezekben a régiókban
intenzívebbé kell tenni a szerkezetátalakítást és a gazdaság diverzifikálását, 
amelynek során az Európai Unió a strukturális alapok keretében mindenekelőtt a 
vállalatok alapításának, új munkaterületek létrehozásának és a munkavállalók 
képzésének és továbbképzésének segítéséhez járulhat hozzá;

Er. de

Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

14. módosító indítvány
4. pont

4. kívánja továbbá egy megfelelő források által támogatott közösségi program 
létrehozását a textil- és ruhaiparra vonatkozóan, különösen az ettől az ágazattól függő 
– városi vagy vidéki jellegű – hátrányos helyzetű régiók számára, ideértve azokat, 
amelyeket érint a statisztikai hatás, és amely magában foglalja a hetedik 
keretprogrammal összhangban levő szerkezetátalakítási intézkedésekre irányuló
kutatási és innovációs tevékenységeket, a szakképzést és a kis- és 
középvállalkozásokat (KKV-k), és figyelembe veszi a Santa Maria da Feira-i 
Chartát, egy olyan közösségi programmal együtt, amely ösztönzi a kereskedelmi 
márkák fejlesztését, valamint az iparágban előállított termékek külföldi promócióját, 
különösen szakkiállítások és nemzetközi vásárok keretében, ezáltal támogatva a 
csalárd hamisítás elleni küzdelmet;
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Er. fr

Konstantinos Hatzidakis módosító indítványa

15. módosító indítvány
4. pont

4. megerősíti javaslatát megfelelő források által támogatott intézkedések végrehajtására 
a textil- és ruhaiparban és különösen az ettől az ágazattól függő, leghátrányosabb 
helyzetben levő régiók javára, amely magában foglalja a kutatási és innovációs 
tevékenységek, a szakképzés és a kis- és középvállalatok (KKV-k) támogatását, 
valamint olyan közösségi kezdeményezéseket javasol, amelyek ösztönzik a 
kereskedelmi márkák fejlesztését és az iparágban előállított termékek külföldi 
promócióját különösen nemzetközi vásárokon;

Er. el

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

16. módosító indítvány
4a. pont (új)

4a. felhívja a Bizottságot, hogy az ESZA-rendelet 6. cikke alapján támogassa azokat a 
célzott intézkedéseket, amelyek olyan programok támogatása révén járulnak hozzá a 
textil- és ruhaipari ágazat előremutató szerkezetátalakításához, amelyek 
előmozdítják az egész életen át tartó tanulást és a munkaerőnek a piaci 
követelményekre való felkészítését, valamint a kutatási és fejlesztési tevékenységek 
eredményeinek a vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások közötti jobb 
átadását;

Er. pt

Markus Pieper módosító indítványa

17. módosító indítvány
4a. pont (új)

4a. üdvözli az európai technológiai platform elindítását a textil- és ruhaipari ágazat 
területén, amely hosszú távú globális stratégiát dolgoz ki az ágazat számára, és 
koordinálja a kutatási erőfeszítéseket;

Er. de
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Markus Pieper módosító indítványa

18. módosító indítvány
4b. pont (új)

4b. felhívja a Bizottságot, hogy a 7. kutatási keretprogramban kapjanak nagyobb 
prioritást a kis- és középvállalkozások, és hasson arra, hogy a kutatás és fejlesztés 
eredményeit átadják a vállalatoknak;

Er. de

Markus Pieper módosító indítványa

19. módosító indítvány
4c. pont (új)

4c. felkéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul hozzon intézkedéseket a szellemi 
tulajdonjogok védelmének fokozottabb tudatosítására;

Er. de

Markus Pieper módosító indítványa

20. módosító indítvány
5. pont

törölve

Er. de

Elisabeth Schroedter módosító indítványa

21. módosító indítvány
5. pont

törölve

Er. de
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Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

22. módosító indítvány
5. pont

5. megerősíti, hogy az ágazat modernizációjának és ösztönzésének támogatását az EU 
politikáinak horizontális céljaként kell tekinteni, beleértve az EU strukturális 
politikáját, amelyhez ennek megfelelően kell megjelölni a pénzügyi forrásokat; ebben 
az összefüggésben utal a következő programozási időszakban a regionális politikai 
célok megvalósításával kapcsolatban a közösségi forrásokkal történő következetes 
ellátás jelentőségére;

Er. fr

Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

23. módosító indítvány
5a. pont (új)

5a. hangsúlyozza a jövőbeli, a strukturális alapokra vonatkozó új jogszabályokban a 
textilágazatban esetleg fellépő előre nem látható eseményekre képzett tagállami 
tartalék fontosságát, mert így reagálni lehet a szerkezetátalakításból vagy a 
kereskedelem megnyitásából adódó ágazati vagy helyi válságokra;

Er. fr

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

24. módosító indítvány
6. pont

6. véleménye szerint, szem előtt tartva a harmadik országokból a tagországokba irányuló 
növekvő importról rendelkezésre álló információkat és annak súlyos társadalmi, 
gazdasági és regionális szintű következményeit, a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek figyelembevételével szigorúan alkalmazni kell a Kína WTO-hoz 
való csatlakozásával összefüggő részleteket és feltételeket szabályozó 138/2003/EK 
tanácsi rendeletet, a 3030/93/EGK rendelet 10. és 13. cikkét, valamint a 
3285/1994/EK rendelet 2200/2004/EK rendelet szerinti változatát, annak érdekében, 
hogy megőrizzék Európában a regionális versenyképességet;

Er. pt
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Elisabeth Schroedter módosító indítványa

25. módosító indítvány
6. pont

6. véleménye szerint, szem előtt tartva a harmadik országokból a tagországokba irányuló 
növekvő importról rendelkezésre álló információkat és annak súlyos társadalmi, 
gazdasági és regionális szintű következményeit, valamint a szektor megtartása 
érdekében mind a jelenre, mind a jövőre tekintettel, az EU-ban szükség van arra, hogy 
töröljék a kereskedelmi egyezményekben található záradékokat, amelyek lehetővé 
teszik a textilipari vállalatoknak, hogy munkaerő-igényes termelésüket teljesen vagy 
részben olyan régiókba helyezzék át, amelyekben a munkavédelem, munkaidő, 
díjazás, szociális biztonság és a munkavállalók képviselete vonatkozásában sokkal 
rosszabb feltételek uralkodnak, mint az Európai Unióban, és ezzel a tényleges 
termelési hely tekintetében félrevezessék a kereskedőket és a fogyasztókat;

Er. de

Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay módosító indítványa

26. módosító indítvány
6. pont

6. véleménye szerint, szem előtt tartva a harmadik országokból a tagországokba irányuló 
növekvő importról rendelkezésre álló információkat és annak súlyos társadalmi, 
gazdasági és regionális szintű következményeit, valamint a szektor megtartása 
érdekében mind a jelenre, mind a jövőre tekintettel, az EU-ban szükség van arra, hogy 
az eddigieknek megfelelően a kereskedelmi egyezményekben kikötött biztonsági 
záradékokat igénybe vegyék, és továbbra is folyamatosan figyeljék az ilyen jellegű 
fejleményeket, hogy képesek legyenek mindenkor a legalkalmasabb módon 
válaszlépéseket tenni;

Er. fr

Pedro Guerreiro módosító indítványa

27. módosító indítvány
6a. pont (új)

6a. véleménye szerint már most el kell indítani a „vészhelyzetre vonatkozó eljárást“, 
amelyet a biztonsági záradék alkalmazásáról szóló iránymutatások írnak elő, és 
amelybe be kell vonni az összes érintett kategóriát, különösen a tagállamok által 
megadottakat;



AM\565801HU.doc 10/13 PE 357.805v01-00

Külső fordítás

HU

Er. pt

Markus Pieper módosító indítványa

28. módosító indítvány
7. pont

törölve

Er. de

Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis módosító indítványa

29. módosító indítvány
7. pont

7. megerősíti azon álláspontját, hogy a strukturális alapok keretében vállalatoknak 
nyújtott EU-támogatások révén felajánlott számos lehetőséget a helyi és regionális 
foglalkoztatással és fejlesztéssel összefüggő, pontosan meghatározott kötelezettségek 
átvételétől kell függővé tenni, amelyek illeszkednek a „lisszaboni“ koncepcióba és 
politikába;

Er. fr

Pedro Guerreiro módosító indítványa

30. módosító indítvány
7a. pont (új)

7a. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt az ágazat WTO keretei között 
történő fokozódó liberalizálásának a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra 
gyakorolt hatásairól – különösen a hátrányos helyzetben levő és az ettől az ágazattól 
erősen függő régiókban;

Er. pt
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Markus Pieper módosító indítványa

31. módosító indítvány
7a. pont (új)

7a. javasolja, hogy a Bizottság vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a strukturális 
alapokról szóló rendeletben előirányzott tartalékot előre nem látható helyi és ágazati 
válságok esetében, gazdasági és társadalmi válságokkal összefüggésben használják 
fel, hogy támogassák a textil- és ruhaipari ágazaton kívüli egzisztenciateremtést és a 
kis- és középvállalkozásokat, valamint segítsék az infrastrukturális intézkedéseket;

Er. de

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

32. módosító indítvány
7a. pont (új)

7a. javasolja az előre nem látható eseményekre létrehozott tagállami tartalékok 
bevonását, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló tanácsi 
rendeletre vonatkozó javaslat 49. cikke ír elő (COM(2004)0492), mégpedig 
fakultatív módon és az adott tagállam döntése alapján, ha nyilvánvalóan és 
igazolhatóan lehetetlen a textil- és ruhaipari ágazatot egy messze mutató gazdasági 
és társadalmi szerkezetátalakítás keretében kiigazítani;

Er. pt

Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

33. módosító indítvány
7b. pont (új)

7b. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az euro-mediterrán térségben a magánszféra 
transznacionális partnerségei létrehozásának támogatásával kapcsolatos 
intézkedéseket a textil- és ruhaipari ágazatban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezésekről szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat (COM(2004)0492) 3. 
cikkében említett „Európai területi együttműködés“ célkitűzés keretében;

Er. pt
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Emanuel Jardim Fernandes módosító indítványa

34. módosító indítvány
7c. pont (új)

7c. felhívja a Bizottságot és a magas szintű munkacsoportot, hogy készítsen egy költség-
haszon elemzést annak vizsgálatára, hogy egy termék esetében a származási ország 
és régió megadásának és /vagy a „Made in...“ jelzésnek a bevezetése hogyan járul 
hozzá a régiók versenyképességéhez;

Er. pt
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