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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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;

2. podkreśla, że jest to sektor strategiczny dla UE, o dużym potencjale na przyszłość, 
mogący również przyczynić się do rzeczywistego osiągnięcia spójności gospodarczej i 
społecznej;

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;

4. ponawia propozycję sporządzenia programu wspólnotowego (wraz z właściwymi 
środkami pomocowymi) na rzecz sektora tekstylnego i odzieżowego, który wspierałby 
badania naukowe, innowację, szkolenia zawodowe oraz małą i średnią przedsiębiorczość 
oraz był szczególnie ukierunkowany na regiony najuboższe, uzależnione od omawianej 
gałęzi produkcji; ponawia także propozycję sporządzenia wspólnotowego programu 
zachęcającego do tworzenia nowych marek i promowania produktów omawianego sektora 
za granicą, szczególnie na targach międzynarodowych;

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;

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;

7. ponownie potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym pomoc UE na rzecz 
przedsiębiorstw udzielana poprzez Fundusze Strukturalne powinna być uzależniona od 
długoterminowych zobowiązań w dziedzinie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i 
regionalnego.
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