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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že textilní a oděvní sektor se vyznačují vysokým stupněm regionální 
koncentrace především ve znevýhodněných oblastech Evropské unie – hospodářsky méně 
rozvinutých a z hlediska společenskoekonomického v krizové situaci – a mají důležitý 
podíl na průmyslové výrobě některých členských států;

2. zdůrazňuje, že je to pro Evropskou unii strategický sektor s velkým potenciálem do 
budoucnosti, jenž může přispět i k aktivnímu dosažení hospodářské a sociální soudržnosti;

3. znovu potvrzuje, že Evropská unie bude muset poskytnout podporu tomuto sektoru jako 
výrobnímu odvětví, a to jak na úrovni národní, tak na celém území Společenství, nad 
rámec činností prováděných na úrovni členských států;

4. znovu potvrzuje svůj návrh na vytvoření programu Společenství, který by vhodnými 
prostředky podporoval textilní a oděvní sektor, zvláště v nejvíce znevýhodněných 
oblastech plně na tomto sektoru závisejících, a sloužil by k podpoře výzkumu, inovace, 
odborného vzdělávání a malých a středních podniků, stejně jako další program 
Společenství, který by dával podnět k vývoji značek a propagoval výrobky sektoru v 
zahraničí, zejména na mezinárodních veletrzích;

5. trvá na tom, že podpora modernizace a rozvoje sektoru musí být považována za cíl jdoucí 
napříč politikami Evropské unie, včetně její strukturální politiky, na což bude potřeba 
vyčlenit potřebné finanční prostředky;

6. trvá na tom, že s ohledem na dostupné informace týkající se rostoucího dovozu ze třetích 
zemí do členských států, na jeho závažné následky na úrovni společenskoekonomické a 
regionální, a také v zájmu ochrany tohoto sektoru v Evropské unii v současné době i v 
budoucnosti, je nutno co nejdříve aktivovat ochranné doložky stanovené v obchodních 
dohodách;

7. opakuje svůj názor, že podpora podniků ze strany Evropské unie prostřednictvím 
strukturálních fondů musí být podmíněna dlouhodobými závazky týkajícími se 
zaměstnanosti a místního i regionálního rozvoje.
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