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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka tekstilizstrādājumu un apģērbu nozarē pastāv augsts reģionālās koncentrācijas 
līmenis, jo īpaši ES mazāk atbalstītajos reģionos, kur ir zemāks ekonomiskās attīstības 
līmenis un ko ietekmē sociālā un ekonomiskā krīze, un ka dažās dalībvalstīs šī nozare 
sastāda ievērojamu rūpniecības daļu;

2. norāda, ka Eiropas Savienībai tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecība ir stratēģiska 
nozare ar lielu potenciālu nākotnē, kas varētu arī palīdzēt īstenot ekonomisko un sociālo 
kohēziju; 

3. vēlreiz apstiprina, ka ES ir jāatbalsta šī nozare kā rūpniecība — gan dalībvalstu līmenī, 
gan Kopienas teritorijā kopumā — papildus jau dalībvalstu veiktajiem pasākumiem;

4. atkārto savu priekšlikumu izveidot Komisijas programmu — piešķirot tai nepieciešamos 
resursus — tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecībai, it īpaši mazāk atbalstītajiem 
reģioniem, kur tā ir noteicoša rūpniecības nozare, ietverot programmā atbalstu pētniecībai, 
novatorismam, arodmācībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai kopīgi ar 
kopienas programmu mudinātu zīmolu attīstību un sekmētu rūpniecības preču izplatību 
ārzemēs, piemēram, starptautiskās tirdzniecības izstādēs; 

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;

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 dotajā brīdī, gan domājot par 
nākotni, iespējami drīz ir jāpiemēro tirdzniecības nolīgumos paredzētās drošības 
klauzulas;

7. atgādina Parlamenta nostāju, ka atbalstam, ko ES no struktūrfondiem piešķir 
uzņēmumiem, ir jābūt atkarīgam no ilgtermiņa saistībām attiecībā uz nodarbinātību un 
vietējo un reģionālo attīstību. 
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