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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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 
didelės reikšmės kai kurių valstybių narių pramonės struktūrai;

2. pabrėžia, kad tai yra strateginis ES sektorius, turintis didelį ateities potencialą ir taip pat 
galintis prisidėti prie to, kad būtų veiksmingai įgyvendinta ekonominė ir socialinė 
sanglauda;

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;

4. patvirtina savo pasiūlymą sukurti Bendrijos programą, skirtą tekstilės ir aprangos 
sektoriui, ypač itin nepalankioje padėtyje esančiuose regionuose, priklausančiuose nuo šio 
sektoriaus, nuo paramos tyrimams, naujovių diegimui, profesiniam mokymui ir mažoms 
bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), finansuoti, taip pat sukurti ir Bendrijos programą, skirtą 
skatinti kurti prekinius ženklus ir parduoti šio sektoriaus gaminius, ypač tarptautinėse 
mugėse;

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;

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;

7. patvirtina savo nuostatą, kad ES Struktūrinių fondų parama įmonėms turi priklausyti nuo 
ilgalaikių įsipareigojimų užimtumo ir vietos bei regioninės plėtros srityse.
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