
PA\562709SL.doc PE 357.564v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za regionalni razvoj

ZAČASNO
2004/2265(INI)

7.4.2005

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za mednarodno trgovino

o tekstilu in oblačilih po letu 2005
(2004/2265(INI))

Pripravljavec mnenja: Pedro Guerreiro



PA\562709SL.doc PE 357.564v01-002/3PA\562709SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\562709SL.doc PE 357.564v01-003/3PA\562709SL.doc

SL

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je za tekstilni in oblačilni sektor zelo značilna regionalna koncentracija, 
zlasti v regijah z omejenimi možnostmi, ki so gospodarsko manj napredne in prizadete 
zaradi socialnih in gospodarskih kriz, in da v nekaterih državah članicah predstavlja velik 
del industrije;

2. poudarja, da je tekstilni in oblačilni sektor strateško pomemben za EU, ima velik potencial 
za prihodnost in bi lahko pomagal uresničiti ekonomsko in socialno kohezijo;

3. ponovno poudarja, da mora EU ta sektor tako na nacionalni ravni kot na ozemlju 
Skupnosti kot celote podpirati kot industrijo, poleg ukrepov, ki jih sprejemajo države 
članice;

4. ponavlja svoj predlog za ustanovitev ustrezno financiranega programa Skupnosti za 
tekstilno in oblačilno industrijo, zlasti za od nje odvisne regije z omejenimi možnostmi, ki 
bo obsegal podporo za raziskave, inovacije, poklicno usposabljanje ter mala in srednje 
velika podjetja (MSP), skupaj s programom Skupnosti za spodbujanje razvoja blagovnih 
znamk in oglaševanje industrijskih izdelkov v tujini, na primer na mednarodnih obrtnih 
sejmih;

5. trdi, da je treba podporo za posodobitev in spodbujanje sektorja upoštevati kot cilj, ki 
zadeva vse politike EU, vključno s strukturno politiko EU, za katerega morajo biti 
predvidena potrebna finančna sredstva;

6. trdi, da je ob upoštevanju razpoložljivih informacij o povečanju uvoza v države članice iz 
držav nečlanic in njegovih resnih posledic s socialno-ekonomskega in regionalnega vidika 
ter z namenom, da bi ohranili sektor tako v sedanjosti kot v prihodnje, treba čim prej 
uveljaviti zaščitne določbe iz trgovinskih sporazumov;

7. ponavlja svoje stališče, da bi morala biti pomoč EU podjetjem iz strukturnih skladov 
odvisna od dolgoročne zavezanosti glede zaposlovanja ter lokalnega in regionalnega 
razvoja.
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