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Pedro Guerreiro
par tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecību pēc 2005. gada

(KOM(2004)0668 – 2004/2265(INI))

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. konstatē, ka ir reģioni, kur tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē pastāv augsts 
reģionālās koncentrācijas līmenis un kur darba vietas un ienākumi reģionā ir 
atkarīgi no šīs nozares; atzīst, ka tekstilizstrādājumi no ārpuskopienas valstīm, kuru 
ražošanai ir mazākas darbaspēka izmaksas, šādus reģionus var iegrūst sociālā un 
ekonomiskā krīzē;

Or. de

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. norāda, ka tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē pastāv augsts reģionālās 
koncentrācijas līmenis, jo īpaši ES visnelabvēlīgākajos reģionos – reģionos ar zemāku 
ekonomiskās attīstības līmeni un reģionos, kurus skārusi sociālā un ekonomiskā krīze, 
tur tekstilizstrādājumu nozarē lielākoties nodarbinātas sievietes ar zemu 
kvalifikāciju un pirmspensijas vecuma cilvēki, kas daudzu šīs nozares uzņēmumu 
slēgšanas dēļ zaudē darbu, un ka dažās dalībvalstīs šī nozare sastāda ievērojamu 
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rūpniecības daļu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. norāda, ka tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē pastāv augsts reģionālās 
koncentrācijas līmenis, jo īpaši ES mazāk atbalstītajos reģionos, – reģionos ar zemāku 
ekonomiskās attīstības līmeni un reģionos, kurus skārusi sociālā un ekonomiskā krīze, 
un ka dažās dalībvalstīs šī nozare sastāda ievērojamu rūpniecības daļu, kur pārsvarā ir 
mazie un vidējie uzņēmumi, kas pakļauti ārkārtīgam spiedienam no iekšienes un 
ārienes, kuriem ir izšķirīga nozīme nemitīgajā pārstrukturizācijā šajā nozarē;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 4
1a. punkts (jauns)

1a. konstatē, ka kvotu atcelšana tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē var radīt 
liktenīgas sekas visnelabvēlīgākajos reģionos, kuras šajos apstākļos izraisa to, ka 
sarūk reģionālais IKP uz vienu iedzīvotāju, kas attaisno atbilstīgu reakciju;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 5
2. punkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 6
2. punkts

2. norāda, ka tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecība vairākos reģionos ir stratēģiska 
nozare, kurai nekādā ziņā nav liela potenciāla nākotnē, kamēr vien Eiropas 
Savienības tirdzniecības nolīgumi pieļauj to, ka daļu no ražošanas cikla var pārcelt 
uz vietām, kur nevajag ievērot SDO konvencijās paredzētās darba tiesības; tāpēc 
pieprasa vairāk pārredzamības attiecībā uz visiem apģērbu un tekstilizstrādājumu 
veidiem un tur spēkā esošajām darba tiesībām, kā arī „Darba tiesību kodeksa” un 
„Godīgās uzņēmējdarbības kodeksa“ ieviešanu tekstilizstrādājumu un apģērbu 
rūpniecības uzņēmumiem, lai ietekmētu pircēju un patērētāju lēmumu par pirkumu; 
ir pārliecināts par to, ka šādi pasākumi var stiprināt uzņēmējdarbību reģionos;

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 7
3. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 8
3. punkts

3. konstatē, ka reģionos, kuros tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecības 
pārstrukturizācijai ir saistība ar struktūrpolitiku, un tāpēc uzņēmumu vai ražošanas 
cikla daļas pārcelšana var apdraudēt sociālo un ekonomisko vienotību, it īpaši ja 
runa ir par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kuru modernizācijai un 
pārstrukturizācijai piešķirts atbalsts no struktūrfondiem; šai sakarībā pieprasa, lai 
ar valsts finansējumu atbalstītu tikai tādus uzņēmumus, kas ievēro Eiropas un 
starptautiskās darba tiesības un valsts atbalstu saņēmušās ražotnes nepārceļ vismaz 
15 gadus;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay

Grozījums Nr. 9
3. punkts

3. apstiprina, ka ES ir jāatbalsta šī nozare kā rūpniecība — gan dalībvalstu līmenī, gan 
Kopienas teritorijā kopumā — papildus jau dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
turklāt nodrošināms atbilstīga apmēra finansējums no struktūrfondiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 10
3. punkts

3. apstiprina, ka ES ir jāatbalsta šī nozare kā rūpniecība — gan dalībvalstu līmenī, gan 
Kopienas teritorijā kopumā — papildus jau dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, it 
īpaši ar atvieglojumiem kredītu saņemšanā, un lūdz dalībvalstis un Komisiju vairāk 
veicināt sadarbību starp valsts sektoru un tirgu, it īpaši, izmantojot valsts un privāto 
investīciju mehānismus MVU labā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 11
3a. punkts (jauns)

3a. uzsver, ka līdz šim īstenotā ES politika struktūras pārmaiņu atbalstam (piem., 
RETEX (Kopienas iniciatīva reģioniem, kas ir atkarīgi no tekstilizstrādājumu un 
apģērbu ražošanas nozarēm)) uzrādījusi labus rezultātus; konstatē, ka konkrētiem 
reģioniem pieskaņota sektoriāla atbalsta programma radītu konkurences 
kropļojumus Eiropas tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē un būtu pretrunā ES 
likumdošanai konkurences jomā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 12
4. punkts 

svītrots
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Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 13
4. punkts

4. uzsver, ka reģionus ar monostruktūru šādas pārmaiņas starptautiskajā tirdzniecībā 
skārusi visvairāk; tomēr konstatē, ka šo reģionu problēmas risināmas ne tikai ar ES 
tirdzniecības politikas palīdzību, bet vienlaikus intensīvāk veicot tautsaimniecības 
pārstrukturizāciju un diversifikāciju šajos reģionos, turklāt Eiropas Savienība var to 
veicināt, struktūrfondus izmantojot lielākoties jaunu uzņēmumu dibināšanas 
atbalstam, jaunu darba jomu radīšanai un darba ņēmēju apmācībai un 
kvalifikācijas celšanai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 14
4. punkts

4. vēlas papildus tam, ka pastāv iespēja izveidot Kopienas programmu — piešķirot tai 
nepieciešamos resursus — tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecībai un it īpaši 
urbanizētajiem vai lauku nelabvēlīgajiem reģioniem, kur tā ir noteicoša rūpniecības 
nozare, ieskaitot tos, kurus skāris statistiskais efekts, ietverot programmā atbalstu 
pētniecībai, novatorismam ar orientāciju uz pārkārtošanas pasākumiem atbilstoši
septītajai pamatprogrammai, arodmācībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
ievērojot Santa Marias da Feira hartu, arī iespēju izveidot Kopienas programmu, 
kas veicinātu zīmolu izstrādi un atbalstītu šīs nozares ražojumu noietu ārējos tirgos, it 
īpaši specializētās izstādēs un starptautiskās tirdzniecības izstādēs, un ar to atbalstītu 
krāpniecisku pakaļdarinājumu apkarošanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Konstantinos Hatzidakis

Grozījums Nr. 15
4. punkts

4. atkārto savu priekšlikumu veikt pasākumus — piešķirot tiem nepieciešamos resursus 
— tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecībai, it īpaši nelabvēlīgajiem reģioniem, kur 
tā ir noteicoša rūpniecības nozare, ietverot tajos atbalstu pētniecībai, novatorismam, 
arodmācībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, papildus tam apstiprina 
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priekšlikumu par Kopienas iniciatīvām, kas veicinātu zīmolu izstrādi un atbalstītu šīs 
nozares ražojumu noietu ārējos tirgos, it īpaši starptautiskās tirdzniecības izstādēs;

Or. el

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 16
4a. punkts (jauns)

4a. aicina Komisiju atbalstīt mērķorientētus pasākumus saskaņā ar ESF (Eiropas 
Sociālo fondu) regulas 6. pantu, kas sekmē tekstilizstrādājumu un apģērbu nozares 
pārstrukturizāciju ar skatu nākotnē, izmantojot to programmu atbalstīšanu, kuras 
sekmē darbaspēka mūžizglītību un pieskaņošanos tirgus prasībām, kā arī 
pētnieciskās un tehnisko izstrādņu sagatavošanas darbības rezultātu labāku 
pārņemšanu vienam uzņēmumam no otra, it īpaši MVU, vidū;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 17
4a. punkts (jauns)

4a. apsveic to, ka uzsākta Eiropas Tehnoloģijas platforma tekstilizstrādājumiem un 
apģērbam, kurai jāizstrādā nozares ilgtermiņa globāla stratēģija un jākoordinē 
pētnieciskās darbības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 18
4b. punkts (jauns)

4b. aicina Komisiju 7. pētniecības pamatprogrammā smaguma punktu izteiktāk 
pārvirzīt uz MVU un panākt to, lai uzņēmumi saņemtu pētniecības un tehnisko 
izstrādņu rezultātus;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 19
4c. punkts (jauns)

4c. aicina Komisiju veikt neatliekamus pasākumus, lai veidotu sabiedrības izpratni par
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 20
5. punkts 

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 21
5. punkts 

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 22
5. punkts 

5. apgalvo, ka atbalsts šīs nozares modernizācijai un veicināšanai ir jāuzskata par daudzu 
ES politikas jomu, tostarp arī ES strukturālās politikas, mērķi, kuram attiecīgi jāpiešķir 
nepieciešamie finanšu līdzekļi; šajā aspektā norāda uz to, cik svarīga ir konsekvence 
Kopienas finanšu līdzekļu piešķiršanā, lai varētu īstenot reģionu politikas mērķus 
nākamajā programmas plānojuma laika posmā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 23
5a. punkts (jauns)

5a. uzsver, cik svarīgas ir plānotās jaunajā likumdošanā par struktūrfondiem 
paredzētās atsevišķo valstu rezerves neparedzētiem gadījumiem attiecībā uz 
tekstilizstrādājumu nozari, jo līdz ar to iespējams reaģēt uz sektoriālām vai vietēja 
rakstura krīzēm, kas rodas no pārstrukturizācijas vai tirdzniecības atvēršanas; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 24
6. punkts 

6. apgalvo, ka, ņemot vērā pieejamo informāciju par to, ka dalībvalstīs pieaug ievedums 
no ārpuskopienas valstīm, un nopietnās sekas, ko šis process atstāj uz sociāli 
ekonomisko stāvokli un reģioniem, stingri piemērojama Padomes Regula (EK) 
Nr. 138/2003 par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz Ķīnas pievienošanos
PTO, kā arī Regulas (EK) Nr. 3030/1993 un Regulas (EK) Nr. 3285/1994 10. un 
13. pants Regulas (EK) Nr. 2200/2004 redakcijā, ievērojot Kopienas starptautiskās 
saistības, lai saglabātu reģionālo konkurētspēju Eiropā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 25
6. punkts 

6. apgalvo, ka, ņemot vērā pieejamo informāciju par to, ka dalībvalstīs pieaug ievedums 
no ārpuskopienas valstīm, un nopietnās sekas, ko šis process atstāj uz sociāli 
ekonomisko stāvokli un reģioniem, kā arī domājot par šīs nozares saglabāšanu ES gan 
pašlaik, gan nākotnē, svītrojamas tirdzniecības nolīgumos paredzētās klauzulas, kas 
tekstiluzņēmumiem ļauj darbietilpīgo ražošanu pilnīgi vai daļēji pārcelt uz 
reģioniem, kur attiecībā uz darba aizsardzību, darba laiku, atalgojumu, sociālo 
drošību un darba ņēmēju pārstāvniecību pastāv daudz sliktāki apstākļi nekā Eiropas 
Savienībā, un līdz ar to maldināt pircējus un patērētājus par patieso ražošanas 
vietu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Stavros Arnaoutakis, Brigitte Douay

Grozījums Nr. 26
6. punkts 

6. apgalvo, ka, ņemot vērā pieejamo informāciju par to, ka dalībvalstīs pieaug ievedums 
no ārpuskopienas valstīm, un nopietnās sekas, ko šis process atstāj uz sociāli 
ekonomisko stāvokli un reģioniem, kā arī lai saglabātu šo nozari gan pašlaik, gan 
nākotnē, tāpat kā līdz šim jāpiemēro tirdzniecības nolīgumos paredzētās drošības 
klauzulas un turpmāk nepārtraukti jānovēro šajā nozarē notiekošo procesu virzība, 
lai katrā laikā būtu iespējams reaģēt vispiemērotākajā veidā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 27
6a. punkts (jauns)

6a. tāpēc apgalvo, ka jau tagad uzsākama „katastrofu procedūra“, kas paredzēta 
direktīvā par aizsardzības klauzulu piemērošanu, pie kam ietveramas visas 
apdraudētās kategorijas, it īpaši tās, ko norādījušas dalībvalstis;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 28
7. punkts 

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay, Stavros Arnaoutakis

Grozījums Nr. 29
7. punkts 

7. atgādina Parlamenta nostāju, ka atbalstam uzņēmumiem, izmantojot daudzās ES 
struktūrfondu piedāvātās iespējas, ir jābūt atkarīgam no precīzi izklāstītām saistībām 
attiecībā uz nodarbinātību un vietējo un reģionālo attīstību, kuras iekļaujas 
"Lisabonas" koncepcijā un politikā;



PE 357.805v01-00 10/11 AM\565801LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 30
7a. punkts (jauns)

7a. aicina Komisiju veikt pētījumu par šīs nozares pieaugošās, PTO pamatnostādnēm 
atbilstīgās, liberalizācijas ietekmi uz tautsaimniecisko, sociālo un teritoriālo 
vienotību, it īpaši nelabvēlīgajos reģionos, kur šai nozarei ir noteicošs stāvoklis 
tautsaimniecībā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 31
7a. punkts (jauns)

7a. ierosina, lai Komisija pārbauda, vai iespējams struktūrfondu regulā paredzētās 
rezerves neparedzētām lokālām un atsevišķu nozari skarošām krīzēm izmantot 
saistībā ar tautsaimniecības un sociālām krīzēm, lai veicinātu pie 
tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecības nepiederošu iztikas avotu izveidošanu 
un MVU, kā arī atbalstītu infrastruktūras pasākumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 32
7a. punkts (jauns)

7a. iesaka izmantot atsevišķo valstu rezerves neparedzētiem gadījumiem, kā paredzēts 
Padomes Regulas projekta par vispārējiem noteikumiem par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (KOM(2004)0492) 
49. pantā, un tieši fakultatīvi un pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts lēmumu, ja 
vispāratzīts un viegli pierādāms, ka tekstilizstrādājumu un apģērbu nozari nav 
iespējams pieskaņot radikālas tautsaimnieciskas un sociālas pārstrukturizācijas 
fāzēs;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 33
7b. punkts (jauns)

7b. aicina Komisiju saistībā ar Padomes Regulas projekta par vispārējiem noteikumiem 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
(KOM(2004)0492) 3. panta mērķi „Eiropas teritoriālā sadarbība“ atbalstīt 
pasākumus, kas veicinātu transnacionālu privātu līgumsabiedrību izveidošanu 
tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē Eiropas-Vidusjūras reģionā;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 34
7c. punkts (jauns)

7c. aicina Komisiju un augstākā līmeņa darba grupu pievērsties izmaksu un labumu 
analīzei attiecībā uz preču izcelsmes valsts un reģiona uzrādīšanas un/vai 
marķējuma „Made in...“ ieviešanu, lai panāktu reģionu konkurētspēju;

Or. pt
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