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Pedro Guerreiro
dėl tekstilės ir aprangos pramonės ateities po 2005 m.
(KOM(2004)0668 – 2004/2265(INI))

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 1
1 dalis

1. pažymi, kad yra regionų, kuriuose tekstilės ir aprangos sektorius pasižymi didele 
koncentracija ir kuriuose nuo šio sektoriaus priklauso darbo vietų skaičius ir 
pajamos; pripažįsta, kad tokius regionus dėl iš trečiųjų šalių importuojamų tekstilės 
gaminių, kurie ten gaminami mažesnėmis sąnaudomis, gali ištikti socialinė ir 
ekonominė krizė;

Or. de

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 2
1 dalis

1. atkreipia dėmesį į tai, kad tekstilės ir aprangos sektorius pasižymi didele regionine 
koncentracija, visų pirma ypač nepalankioje padėtyje esančiuose mažiau ekonomiškai 
išsivysčiusiuose bei išgyvenančiuose socialines ir ekonomines krizes regionuose, 
kurių tekstilės sektoriuje dirba didžioji dalis žemą kvalifikaciją turinčių moterų ir 
žmonės, kurie netrukus sulauks pensinio amžiaus ir kurie tapo bedarbiais dėl to, 



Vertimas pagal sutartį
PE 357.805v01-00 2/12 Vertimas pagal sutartį

AM\565801LT.doc

LT

kad buvo uždaryta daug šio sektoriaus įmonių, ir kad šis sektorius turi didelę 
reikšmę kai kurių valstybių narių pramonės struktūrai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 3
1 dalis

1. atkreipia dėmesį į tai, kad tekstilės ir aprangos sektorius pasižymi didele regionine 
koncentracija, visų pirma nepalankioje padėtyje esančiuose mažiau ekonomiškai 
išsivysčiusiuose bei išgyvenančiuose socialines ir ekonomines krizes regionuose, ir 
turi didelę reikšmę kai kurių valstybių narių pramonės struktūrai, kurioje vyrauja 
mažos ir vidutinio dydžio įmonės, iš vidaus ir išorės patiriančios itin didelį 
spaudimą, kuris lemia tolydų šio sektoriaus restruktūrizavimą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 4
1a dalis (nauja)

1a. pažymi, kad kvotų panaikinimas tekstilės ir aprangos sektoriuje ypač nepalankioje 
padėtyje esančiuose regionuose gali sukelti lemtingas pasekmes, kurios tam tikromis 
aplinkybėmis daro įtaką regioninio BVP vienam gyventojui mažėjimui, ir tai 
pateisintų atitinkamus atsakomuosius veiksmus;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 5
2 dalis

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 6
2 dalis

2. pabrėžia, kad tekstilės ir aprangos pramonė kai kuriuose regionuose yra strateginis 
sektorius, tačiau vis dėlto jis neturi didelio ateities potencialo, kol Europos Sąjungos 
prekybos sutartys sudarys galimybes perkelti dalį gamybos į vietoves, kuriose 
neprivaloma laikytis pagrindinių darbo normų pagal TDO konvenciją; todėl reikia 
didesnio informacijos apie visas aprangos ir tekstilės gamybos vietas ir ten taikomus 
darbo standartus skaidrumo, nustatyti aprangos ir tekstilės pramonės įmonėms 
Darbo standartų kodeksą (Codex-for-working-standards) ir Sąžiningos prekybos 
kodeksą (Fair-Trade-Codex), siekiant daryti įtaką pirkėjų ir vartotojų pasirinkimui 
perkant; įsitikinęs, kad tokios priemonės gali sustiprinti regionines įmones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 7
3 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 8
3 dalis

3. pažymi, kad regionuose, kuriuose atliekamas tekstilės ir aprangos pramonės 
restruktūrizavimas turi struktūrinės politikos dimensiją, ir todėl įmonių ar dalies 
gamybos perkėlimas gali pakenkti ekonominei ir socialinei sanglaudai, ir ypač MVĮ, 
atliekančios modernizavimą ir restruktūrizavimą, priklauso nuo struktūrinių fondų 
paramos; reikalauja, kad valstybės lėšomis būtų remiamos tik tokios įmonės, kurios 
laikosi Europos ir tarptautinių darbo standartų ir mažiausiai 15 metų neperkelia 
valstybės remiamos gamybos vietų kitur;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay

Pakeitimas 9
3 dalis

3. dar kartą patvirtina, kad ES privalo remti šį sektorių kaip gamybos grandinę – tiek 
atskirose valstybėse, tiek visoje Bendrijų teritorijoje – neskaitant priemonių, kurių 
imasi valstybės narės; atitinkamo dydžio finansavimo lėšos turi būti skiriamos iš 
struktūrinių fondų;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 10
3 dalis

3. dar kartą patvirtina, kad ES privalo remti šį sektorių kaip gamybos grandinę – tiek 
atskirose valstybėse, tiek visoje Bendrijų teritorijoje – neskaitant priemonių, kurių 
imasi valstybės narės, ypač palengvindamos kredito gavimą, ir ragina valstybes 
nares ir Komisiją labiau skatinti platesnį valstybinio sektoriaus ir valiutų rinkos 
bendradarbiavimą, ypač taikant valstybės ir privačių investuotojų investicijų į MVĮ 
mechanizmus;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 11
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad iki šiol ES vykdyta restruktūrizavimo politika, pvz., RETEX, pasiekė 
gerų rezultatų; pažymi, kad tam tikram regionui pritaikyta sektorinė paramos 
programa sukeltų konkurencijos iškraipymus Europos tekstilės ir aprangos 
sektoriuje ir prieštarautų ES konkurencijos įstatymams;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 12
4 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 13
4 dalis

4. atkreipia dėmesį, kad tokie tarptautinės prekybos pokyčiai ypač veikia regionus, 
pasižyminčius vienalytėmis struktūromis; vis dėlto pažymi, kad šių regionų 
problemos negali būti išspręstos vien tik ES vykdoma prekybos politika, tačiau turi 
būti sprendžiamos kartu intensyviau restruktūrizuojant ekonomiką bei darant 
įvairesnes jos struktūras šiuose regionuose; Europos Sąjunga iš struktūrinių fondų 
gali remti visų pirma įmonių kūrimą, naujų veiklos sričių kūrimą ir darbuotojų 
mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 14
4 dalis

4. be to, pageidauja, kad būtų sudaryta galimybė sukurti Bendrijos programą, skirtą 
tekstilės ir aprangos sektoriui ir nuo jo priklausomiems nepalankioje padėtyje 
esantiems miesto ir kaimo vietovių regionams, įskaitant ir nukentėjusius nuo 
statistinio efekto; pagal šią programą suteikiama parama tyrimams ir naujovių 
diegimui įgyvendinant reorganizavimo priemones pagal septintąją bendrąją 
programą, profesiniam mokymui ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), paisant 
Santa Maria da Feira chartijos, taip pat sudaryti galimybę sukurti Bendrijos 
programą, skirtą skatinti kurti prekių ženklus ir parduoti šio sektoriaus gaminius, ypač 
specialiose parodose ir tarptautinėse mugėse, ir taip remia kovą su nesąžiningu
padirbinėjimu;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Konstantinos Hatzidakis

Pakeitimas 15
4 dalis

4. patvirtina savo pasiūlymą įgyvendinti priemones, skirtą tekstilės ir aprangos sektoriui, 
ir ypač nuo jo priklausomiems itin nepalankioje padėtyje esantiems regionams; 
suteikiama parama tyrimams, naujovių diegimui, profesiniam mokymui ir mažoms bei 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), taip pat patvirtina pasiūlymą dėl Bendrijos iniciatyvų, 
skirtų skatinti kurti prekių ženklus ir parduoti šio sektoriaus gaminius, ypač 
tarptautinėse mugėse;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 16
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją remiantis Reglamento dėl ESF 6 straipsniu skatinti tikslines 
priemones, kurios padeda vykdyti perspektyvų tekstilės ir aprangos sektoriaus 
restruktūrizavimą remiant programas, skatinančias visą gyvenimą trunkantį 
mokymąsi ir darbuotojų priderinimą prie rinkos poreikių, geresnį keitimąsi 
mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo veiklos rezultatais tarp įmonių, ypač MVĮ;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 17
4a dalis (nauja)

4a. pritaria Europos tekstilės ir aprangos technologijų platformos, kuri turėtų parengti 
šiam sektoriui ilgalaikę visuotinę strategiją ir koordinuoti pastangas mokslinių 
tyrimų srityje, inicijavimui;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 18
4b dalis (nauja)

4b. ragina Komisiją 7-ojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje daugiau dėmesio 
skirti MVĮ ir siekti, kad mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo rezultatai būtų 
perduodami įmonėms;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 19
4c dalis (nauja)

4c. ragina Komisiją nedelsiant imtis informuotumą apie intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugą skatinančių priemonių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 20
5 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 21
5 dalis

išbraukta

Or. de
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Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 22
5 dalis

5. reikalauja, kad parama sektoriaus modernizavimui ir plėtrai būtų laikoma tikslu, 
apimančiu visus ES politikos lygmenis, ypač struktūrinę ES politiką, ir skirti tam 
atitinkamas finansines priemones; atsižvelgdamas į tai, nurodo nuoseklaus 
aprūpinimo Bendrijos finansiniais ištekliais, įgyvendinant regioninės politikos 
tikslus kitame programos planavimo etape, reikšmę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 23
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia būsimų, naujuose teisės aktuose dėl struktūrinių fondų numatytų, 
nacionalinių išteklių nenumatytiems, su tekstilės sektoriumi susijusiems atvejams 
svarbą, nes taip galima reaguoti į sektoriaus ir vietines krizes, kilusias dėl prekybos 
restruktūrizavimo ar atvėrimo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 24
6 dalis

6. pritaria, turėdamas mintyje informaciją apie išaugusį ES importą iš trečiųjų šalių, 
sunkius šio importo padarinius socialiniu ir ekonomikos bei regioniniu lygmenimis, kad turi 
būti griežtai taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2003 dėl Kinijos įstojimo į PPO 
detalių ir sąlygų, Reglamento (EB) Nr. 3030/1993 10 ir 13 straipsniai ir Reglamentas (EB) 
Nr. 3285/1994, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 2200/2004, atsižvelgiant į 
tarptautinius Bendrijos įsipareigojimus ginti regioninį konkurencingumą Europoje;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 25
6 dalis

6. pritaria, turėdamas mintyje informaciją apie išaugusį ES importą iš trečiųjų šalių, 
sunkius šio importo padarinius socialiniu ir ekonomikos bei regioniniu lygmenimis, taip pat ir 
norėdamas užtikrinti šio sektoriaus dabartį ir ateitį ES, būtinybei kuo skubiau išbraukti 
prekybos sutartyse numatytas išlygas, kurios tekstilės įmonėms suteikia galimybę savo 
didelių darbo sąnaudų reikalaujančią gamybą visiškai arba iš dalies perkelti į regionus, 
kuriuose galioja daug blogesnės nei Europos Sąjungoje darbo saugos, darbo laiko, 
atlyginimo, socialinės apsaugos ir darbuotojų atstovavimo sąlygos ir dėl kurių pirkėjai ir 
vartotojai klaidinami pateikiant tikrąją gamybos vietą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay

Pakeitimas 26
6 dalis

6. pritaria, turėdamas mintyje informaciją apie išaugusį ES importą iš trečiųjų šalių, 
sunkius šio importo padarinius socialiniu ir ekonomikos bei regioniniu lygmenimis, 
taip pat ir norėdamas užtikrinti šio sektoriaus dabartį ir ateitį ES, būtinybei kuo 
skubiau pasinaudoti prekybos sutartyse numatytomis apsaugos sąlygomis ir toliau 
nuolatos stebėti su juo susijusį vystymąsi, kad galėtų bet kuriuo metu atitinkamai 
reaguoti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 27
6a dalis (nauja)

6a. pritaria, kad jau šiandien turi būti pradėta apsaugos sąlygų naudojimo gairėse 
numatyta „nepaprastoji procedūra“, be to, reikia įtraukti visas susijusias 
kategorijas, ypač tas, kurias numatė valstybės narės;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 28
7 dalis

išbraukta

Or. de

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 29
7 dalis

7. patvirtina savo nuostatą, kad parama įmonėms, teikiama daugeliu būdų iš ES 
struktūrinių fondų, turi priklausyti nuo tiksliai nustatytų įsipareigojimų užimtumo ir 
vietos bei regioninės plėtros srityse, kurios yra įtrauktos į Lisabonos koncepciją ir 
politiką.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Pedro Guerreiro

Pakeitimas 30
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją atlikti tyrimus apie šio sektoriaus didėjančio liberalizavimo PPO 
mastu poveikį ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, ypač nepalankioje 
padėtyje esantiems arba nuo šio sektoriaus labai priklausomiems regionams;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Markus Pieper

Pakeitimas 31
7a dalis (nauja)

7a. siūlo Komisijai patikrinti, ar įmanoma panaudoti Reglamente dėl struktūrinių fondų 
numatytus išteklius nenumatytoms vietinėms ir sektoriaus krizėms, susijusioms su 
ekonomine ir socialine krize, siekiant skatinti tekstilės ir aprangos pramonei 
nepriklausančio verslo įkūrimą bei MVĮ ir remti priemones infrastruktūroms 
gerinti;



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\565801LT.doc 11/12 PE 357.805v01-00

LT

Or. de

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 32
7a dalis (nauja)

7a. rekomenduoja pasirinktinai ir remiantis kiekvienos valstybės narės sprendimu 
įtraukti nacionalinius išteklius nenumatytiems atvejams, kurie yra numatyti 
pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (KOM(2004)0492), nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, 49 straipsnyje, jei yra neįmanoma tekstilės ir aprangos sektorių 
akivaizdžiai ir pagrįstai suskirstyti į plataus masto ekonominio ir socialinio 
restruktūrizavimo tarpsnius;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 33
7b dalis (nauja)

7b. ragina Komisiją skatinti priemones, skirtas remti tarptautinės privačios partnerystės 
kūrimui tekstilės ir aprangos sektoriuje Europos ir Viduržemio jūros regione pagal 
pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (KOM(2004)0492), nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo, 3 straipsnyje nustatytą „Europos teritorinio bendradarbiavimo“ 
tikslą;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 34
7c dalis (nauja)

7c. ragina Komisiją ir aukšto lygio grupę atlikti tyrimą dėl sąnaudų ir pelno, susijusių 
su duomenų apie produkto kilmės šalį ir regioną ir (arba) „Pagaminta“ ženklinimo 
įvedimu, siekiant didinti regionų konkurencingumą;

Or. pt
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