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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zapracoval do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. konštatuje, že textilné a odevné odvetvie má vysoký stupeň regionálnej koncentrácie, 
predovšetkým v menej rozvinutých regiónoch EÚ - ktoré sú hospodársky menej rozvinuté 
a zasiahnuté sociálnymi a hospodárskymi krízami - a v niektorých členských štátoch tvorí 
významnú časť priemyslu;

2. zdôrazňuje, že textilný a odevný priemysel je strategickým odvetvím pre EÚ, s veľkým 
potenciálom pre budúcnosť, ktoré môže pomôcť pri realizácii hospodárskej a sociálnej 
kohézie;

3. zdôrazňuje, že EÚ musí podporovať toto odvetvie ako priemysel - tak na národnej úrovni, 
ako aj na celom území Spoločenstva - popri opatreniach, ktoré prijali členské štáty;

4. opakuje svoj návrh na vypracovanie programu Spoločenstva - posilneného potrebnými 
finančnými zdrojmi - pre textilný a odevný priemysel, a najmä pre menej rozvinuté 
regióny od neho závislé, obsahujúceho podporu výskumu, inovácie, odbornej prípravy a 
malých a stredných podnikov (MSP) spolu s programom Spoločenstva na stimuláciu 
rozvoja značiek a predstavovanie výrobkov tohto priemyslu v zahraničí, napríklad na 
medzinárodných veľtrhoch;

5. trvá na tom, že podpora modernizácie a propagácia odvetvia sa musia považovať za cieľ 
zasahujúci všetky politiky EÚ vrátane štrukturálnej politiky EÚ, na ktorý sa preto musia 
vyčleniť nevyhnutné finančné zdroje;

6. trvá na tom, že vzhľadom na informácie o raste dovozu do členských štátov z nečlenských 
krajín a jeho vážne sociálno-ekonomické a regionálne dôsledky, a s cieľom ochrániť 
odvetvie tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti, treba čo najskôr začať s uplatňovaním 
ochranných doložiek zakotvených v obchodných dohodách;

7. opakuje svoj názor, že pomoc EÚ poskytovaná podnikom v rámci štrukturálnych fondov 
by mala závisieť od dlhodobých záväzkov týkajúcich sa zamestnanosti a miestneho a 
regionálneho rozvoja.
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