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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta que o sector dos têxteis e vestuário tem uma elevada concentração regional, 
sobretudo em regiões desfavorecidas da UE - com menor desenvolvimento económico e 
com situações de crise sócio-económica -, e um grande peso na estrutura produtiva de 
alguns Estados-Membros;.

2. Sublinha que este é um sector estratégico para a UE, com grandes potencialidades de 
futuro, podendo igualmente contribuir para a concretização efectiva da coesão económica 
e social;

3. Reafirma que a UE deverá apoiar o sector como fileira produtiva - quer a nível nacional, 
quer no espaço comunitário -, para além das acções promovidas ao nível dos Estados-
Membros;

4. Reafirma a sua proposta de criação de um programa comunitário - com adequados meios 
de apoio - para o sector têxtil e do vestuário, particularmente para as regiões mais 
desfavorecidas dependentes do sector, de apoio à investigação, à inovação, à formação 
profissional e às pequenas e médias empresas (PME), assim como de um programa 
comunitário que incentive a criação de marcas e a promoção externa dos produtos do 
sector, nomeadamente nas feiras internacionais;

5. Insiste em que o apoio à modernização e à promoção do sector deverão ser considerados 
como objectivos transversais às políticas da UE, nomeadamente na política estrutural da 
UE, com a respectiva afectação dos meios financeiros adequados;

6. Defende que, tendo em conta as informações existentes quanto ao aumento das 
importações para os Estados-Membros oriundas de países terceiros, as suas graves 
consequências ao nível socioeconómico e regional, e de forma a assegurar o presente e o 
futuro do sector na UE, é necessário accionar, quanto antes, as cláusulas de salvaguarda 
previstas nos acordos comerciais;

7. Reitera a sua posição de que o apoio da UE às empresas através dos Fundos Estruturais 
seja condicionado por compromissos a longo prazo em matéria de emprego e de 
desenvolvimento local e regional.
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