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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 1
Punkt 1

1. stwierdza, że istnieją regiony, w których sektor tekstylny i odzieżowy odznacza się 
wysokim stopniem koncentracji i w których od tego sektora uzależnione są miejsca 
pracy oraz dochody w danym regionie; dostrzega, iż regiony takie mogą popaść w 
kryzys społeczno-gospodarczy w wyniku importu produktów tekstylnych z krajów 
trzecich, produkowanych z nakładem niższych kosztów pracy;

Or. de

Poprawkę złożyli Brigitte Douay i Stavros Arnaoutakis

Poprawka 2
Punkt 1

1. podkreśla, iż sektor tekstylny i odzieżowy odznacza się wysokim zagęszczeniem 
regionalnym, przede wszystkim w najuboższych regionach UE, gdzie zaobserwować 
można niższy poziom rozwoju gospodarczego i sytuację kryzysową z punktu widzenia 
społeczno-gospodarczego, w których to regionach w sektorze tekstylnym zatrudnione 
są przede wszystkim kobiety o niskich kwalifikacjach i osoby tuż przed osiągnięciem 
wieku emerytalnego, które z powodu zamykania licznych zakładów tego sektora 
tracą pracę, oraz że sektor ten stanowi duże obciążenie dla struktury produkcyjnej 
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niektórych Państw Członkowskich;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 3
Punkt 1

1. podkreśla, iż sektor tekstylny i odzieżowy odznacza się wysokim zagęszczeniem 
regionalnym, przede wszystkim w uboższych regionach UE, gdzie zaobserwować 
można niższy poziom rozwoju gospodarczego i sytuację kryzysową z punktu widzenia 
społeczno-gospodarczego, co stanowi duże obciążenie dla struktury produkcyjnej 
niektórych Państw Członkowskich, w których przeważają małe i średnie 
przedsiębiorstwa, poddawane niezwykle silnemu naciskowi zarówno od wewnątrz, 
jak i z zewnątrz, który w sposób zdecydowany przyczynia się do ustawicznego 
procesu restrukturyzacji w tej branży;

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 4
Punkt 1 a (nowy)

1a. stwierdza, że zniesienie systemu kwot w branży tekstylno-odzieżowej może mieć 
fatalne skutki w najuboższych regionach, co stosownie do okoliczności prowadzi do 
spadku regionalnego PKB per capita i usprawiedliwia podjęcie stosownych działań;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 5
Punkt 2

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 6
Punkt 2

2. pokreśla, iż w przypadku branży tekstylno-odzieżowej w niektórych regionach chodzi 
o sektor o znaczeniu strategicznym, niemający jednak dużego potencjału na 
przyszłość, dopóki umowy handlowe Unii Europejskiej umożliwiają przenoszenie 
części produkcji do miejsc, w których nie ma obowiązku przestrzegania 
podstawowych norm pracy zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP); żąda wobec tego większej przejrzystości co do ośrodków produkcji 
odzieży i tekstyliów oraz obowiązujących tam norm pracy, jak również 
wprowadzenia swoistego „Kodeksu norm pracy” (Codex for working standards) i 
„Kodeksu uczciwego handlu” (Fair Trade Codex) dla przedsiębiorstw z branży 
tekstylno-odzieżowej w celu wpłynięcia na decyzje podejmowane przez kupujących i 
konsumentów; wyraża przekonanie, iż podjęcie takich środków może poprawić 
sytuację przedsiębiorstw regionalnych;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 7
Punkt 3

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 8
Punkt 3

3. stwierdza, że w regionach, w których restrukturyzacja branży tekstylno-odzieżowej 
ma wymiar strukturalny i polityczny, przez co przenoszenie zakładów produkcyjnych 
lub części produkcji może zagrozić spójności społecznej i gospodarczej, zwłaszcza 
MŚP są zdane na wsparcie ze strony Funduszy Strukturalnych podczas modernizacji 
i restrukturyzacji; w związku z tym żąda, aby pomoc ze środków publicznych 
otrzymywały tylko te przedsiębiorstwa, które przestrzegają europejskich i 
międzynarodowych norm pracy i przez co najmniej 15 lat nie przenoszą produkcji z 
miejsc wspieranych środkami publicznymi;

Or. de
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Poprawkę złożyli Stavros Arnaoutakis i Brigitte Douay

Poprawka 9
Punkt 3

3. potwierdza, iż UE powinna wspierać ten sektor jako gałąź produkcyjną zarówno na 
poziomie krajowym, jak i wspólnotowym, obok działań prowadzonych na poziomie 
Państw Członkowskich, przy czym należy czynić starania o uzyskanie środków 
finansowych w odpowiedniej wysokości z Funduszy Strukturalnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 10
Punkt 3

3. potwierdza, iż UE powinna wspierać ten sektor jako gałąź produkcyjną zarówno na
poziomie krajowym, jak i wspólnotowym, obok działań prowadzonych na poziomie 
Państw Członkowskich, zwłaszcza poprzez ułatwienia w dostępie do kredytów, oraz 
zwraca się do Państw Członkowskich i Komisji z prośbą o stosowanie zachęt do 
intensywniejszej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a rynkiem pieniężnym, 
zwłaszcza poprzez mechanizmy ułatwiające inwestycje publiczne i prywatne 
przynoszące korzyści MŚP;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 11
Punkt 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że praktykowana dotychczas polityka UE mająca na celu wspieranie 
przemian strukturalnych (np. RETEX) przyniosła dobre rezultaty; stwierdza, że 
branżowy program wsparcia, przygotowany z myślą o niektórych tylko regionach, 
doprowadziłby do wypaczenia konkurencji w europejskim sektorze 
tekstylno-odzieżowym i nie byłby zgodny z prawem konkurencji UE;

Or. de
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 12
Punkt 4

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 13
Punkt 4

4. podkreśla, że regiony charakteryzujące się jednorodnymi strukturami 
gospodarczymi należą do najbardziej dotkniętych tego rodzaju zmianami w handlu 
międzynarodowym; stwierdza jednak, że problemów w tych regionach nie da się 
rozwiązać jedynie za pomocą polityki handlowej UE, gdyż konieczna jest 
jednoczesna intensywniejsza restrukturyzacja, jak również dywersyfikacja 
gospodarki w tych regionach, przy czym Unia Europejska w ramach Funduszy 
Strukturalnych może się przyczynić przede wszystkim do wspierania zakładania 
nowych przedsiębiorstw, tworzenia nowych pól działania oraz kształcenia i szkolenia 
pracowników;

Or. de

Poprawkę złożyli Brigitte Douay i Stavros Arnaoutakis

Poprawka 14
Punkt 4

4. życzy sobie nadto, aby istniała możliwość stworzenia programu wspólnotowego wraz 
z właściwymi środkami pomocowymi na rzecz sektora tekstylnego i odzieżowego, a 
zwłaszcza na rzecz uzależnionych od niego ubogich regionów o charakterze miejskim 
lub wiejskim, łącznie z regionami dotkniętymi efektem statystycznym, który to 
program wspierałby badania naukowe i innowacje ukierunkowane na działania 
restrukturyzacyjne zgodnie z VII Programem Ramowym, szkolenia zawodowe oraz 
małą i średnią przedsiębiorczość z uwzględnieniem Europejskiej Karty Małych 
Przedsiębiorstw, jak również możliwość stworzenia wspólnotowego programu
zachęcającego do tworzenia nowych marek i promowania sprzedaży produktów 
omawianego sektora za granicą, szczególnie na wystawach branżowych i targach 
międzynarodowych oraz wspierającego w ten sposób zwalczanie nieuczciwego 
naśladownictwa produktów;

Or. fr
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Poprawkę złożył Konstantinos Hatzidakis

Poprawka 15
Punkt 4

4. ponawia propozycję przeprowadzenia działań wraz z właściwymi środkami 
pomocowymi na rzecz sektora tekstylnego i odzieżowego, a zwłaszcza na rzecz 
uzależnionych od niego najuboższych regionów, które wspierałyby badania naukowe, 
innowacje, szkolenia zawodowe oraz małą i średnią przedsiębiorczość oraz były 
szczególnie ukierunkowane na regiony najuboższe, uzależnione od omawianej gałęzi 
produkcji; ponawia także propozycję inicjatyw wspólnotowych zachęcających do 
tworzenia nowych marek i promowania sprzedaży produktów omawianego sektora za 
granicą, szczególnie na targach międzynarodowych;

Or. el

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 16
Punkt 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję do wspierania konkretnych działań zgodnie z art. 6 rozporządzenia w 
sprawie EFS, które przyczyniają się do pomyślnej restrukturyzacji branży 
tekstylno-odzieżowej na drodze wspierania programów promujących kształcenie 
ustawiczne oraz dostosowanie siły roboczej do wymagań rynku, jak również lepszą 
wymianę wyników badań naukowych i rozwojowych wśród przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 17
Punkt 4 a (nowy)

4a. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiej Platformy Technologicznej dla 
branży tekstylnej i odzieżowej, która powinna wypracować długoterminową globalną 
strategię dla sektora oraz koordynować wysiłki w dziedzinie badań naukowych;

Or. de
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 18
Punkt 4 b (nowy)

4b. wzywa Komisję do położenia w VII Programie Ramowym Badań większego nacisku 
na MŚP oraz dążenia do tego, aby wyniki badań naukowych i rozwojowych 
docierały do przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 19
Punkt 4 c (nowy)

4c. wzywa Komisję do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zwrócenie 
szczególnej uwagi na ochronę praw własności intelektualnej;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 20
Punkt 5

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 21
Punkt 5

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyli Brigitte Douay i Stavros Arnaoutakis

Poprawka 22
Punkt 5

5. nalega, aby wspieranie modernizacji i promowanie sektora postrzegane były jako cele 
horyzontalne polityk UE, szczególnie w przypadku polityki strukturalnej UE, przy 
właściwym wyasygnowaniu odpowiednich środków finansowych; zwraca w tym 
względzie uwagę na znaczenie konsekwentnego przydziału środków wspólnotowych 
w następnym okresie planowania na realizację celów polityki regionalnej;

Or. fr

Poprawkę złożyli Brigitte Douay i Stavros Arnaoutakis

Poprawka 23
Punkt 5 a (nowy)

5a. podkreśla znaczenie przyszłej rezerwy poszczególnych państw na pokrycie kosztów 
nieprzewidzianych kryzysów w sektorze tekstylnym, przewidzianej w nowych 
przepisach prawnych dotyczących Funduszy Strukturalnych, gdyż dzięki niej 
możliwe jest reagowanie na kryzysy branżowe i lokalne będące skutkiem działań 
restrukturyzacyjnych lub liberalizacji handlu;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 24
Punkt 6

6. biorąc pod uwagę dostępne informacje na temat zwiększania się importu z krajów 
trzecich do Państw Członkowskich oraz jego poważne skutki na poziomie społeczno-
gospodarczym i regionalnym wyraża przekonanie, iż konieczne jest ścisłe stosowanie 
rozporządzenia Rady (WE) nr 138/2003 w sprawie szczegółowych warunków 
przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jak również art. 10 i 
13 rozporządzenia (WE) nr 3030/1993 i rozporządzenia (WE) nr 3285/1994 w wersji 
rozporządzenia (WE) nr 2200/2004 z uwzględnieniem międzynarodowych 
zobowiązań Wspólnoty w interesie zachowania konkurencyjności regionów w 
Europie;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 25
Punkt 6

6. biorąc pod uwagę dostępne informacje na temat zwiększania się importu z krajów 
trzecich do Państw Członkowskich, jego poważne skutki na poziomie społeczno-
gospodarczym i regionalnym oraz chcąc zapewnić dzień dzisiejszy i przyszłość 
sektora w UE, broni stanowiska, zgodnie z którym konieczne jest skreślenie w 
porozumieniach handlowych zapisów umożliwiających przedsiębiorstwom z branży 
tekstylnej całkowite lub częściowe przenoszenie pracochłonnej produkcji do 
regionów, w których panują o wiele gorsze warunki odnośnie bezpieczeństwa i czasu 
pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa socjalnego oraz reprezentowania pracowników 
niż w Unii Europejskiej, jak również wprowadzanie w ten sposób kupujących i 
konsumentów w błąd co do prawdziwego miejsca produkcji;

Or. de

Poprawkę złożyli Stavros Arnaoutakis i Brigitte Douay

Poprawka 26
Punkt 6

6. biorąc pod uwagę dostępne informacje na temat zwiększania się importu z krajów 
trzecich do Państw Członkowskich, jego poważne skutki na poziomie społeczno-
gospodarczym i regionalnym oraz chcąc zapewnić dzień dzisiejszy i przyszłość 
sektora w UE, broni stanowiska, zgodnie z którym konieczne jest - tak, jak miało to 
już miejsce wcześniej - rozpoczęcie działań ochronnych przewidzianych w 
porozumieniach handlowych oraz dalsze stałe obserwowanie rozwoju wypadków, aby 
w każdym momencie móc zareagować w najbardziej odpowiedni sposób;

Or. fr

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 27
Punkt 6 a (nowy)

6a. broni zatem stanowiska, zgodnie z którym już dziś należy uruchomić „tryb 
awaryjny” przewidziany w wytycznych dotyczących stosowania klauzuli ochronnej, 
przy czym należy uwzględnić wszystkie odnośne kategorie, a w szczególności te 
podane przez Państwa Członkowskie;

Or. pt
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 28
Punkt 7

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Brigitte Douay i Stavros Arnaoutakis

Poprawka 29
Punkt 7

7. ponownie potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym liczne możliwości pomocy
UE na rzecz przedsiębiorstw, oferowane poprzez Fundusze Strukturalne, powinny być 
uzależnione od przyjęcia dokładnie określonych zobowiązań w dziedzinie 
zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego, które odpowiadają koncepcji i 
polityce z Lizbony;

Or. fr

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 30
Punkt 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję do przeprowadzenia badań dotyczących skutków postępującej
liberalizacji tego sektora w ramach WTO odnośnie spójności gospodarczej, 
społecznej i przestrzennej, zwłaszcza w regionach ubogich i silnie uzależnionych od 
tego sektora;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 31
Punkt 7 a (nowy)

7a. proponuje, aby Komisja sprawdziła, czy możliwe jest wykorzystanie rezerwy na 
pokrycie kosztów nieprzewidzianych kryzysów lokalnych i branżowych, 
przewidzianej w rozporządzeniu w sprawie Funduszy Strukturalnych, w związku z 
kryzysami gospodarczymi i społecznymi w celu wspierania MŚP, zakładania nowych 
przedsiębiorstw, jak również działań w zakresie infrastruktury poza obrębem 
przemysłu tekstylno-odzieżowego;



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

PL

Or. de

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 32
Punkt 7 a (nowy)

7a. zaleca wykorzystanie rezerwy poszczególnych Państw Członkowskich na pokrycie 
kosztów nieprzewidzianych lokalnych lub branżowych kryzysów, przewidzianej w 
art. 49 projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności (COM(2004)0492), i to w sposób fakultatywny 
oraz na podstawie decyzji danego Państwa Członkowskiego, jeżeli powszechnie 
wiadomo i istnieją dowody na to, iż przystosowanie sektora tekstylno-odzieżowego w 
fazach daleko posuniętego procesu restrukturyzacji gospodarczej i społecznej jest 
rzeczą niemożliwą;

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 33
Punkt 7 b (nowy)

7b. wzywa Komisję do wspierania działań mających na celu pomoc w tworzeniu 
ponadnarodowych partnerstw prywatnych w sektorze tekstylno-odzieżowym na 
obszarze eurośródziemnomorskim w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” zgodnie z art. 3 projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne 
zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (COM(2004)0492);

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 34
Punkt 7 c (nowy)

7c. wzywa Komisję oraz Grupę Wysokiego Szczebla do sporządzenia analizy kosztów i 
zysków w odniesieniu do tego, w jakim stopniu wprowadzenie informacji o kraju i 
regionie pochodzenia produktu oraz/lub oznaczenia „Made in...” przyczynia się do 
konkurencyjności regionów;

Or. pt
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