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Ozadje

Država članica

Italija

•

Sektor

tekstil

Predloženo Evropski
komisiji

9. avgusta 2007
in nazadnje dopolnjeno z
dodatnimi informacijami
9. junija 2008

Sektor tekstila, oblačil in obutve je bil od začetka 90-ih
let prejšnjega stoletja temeljito prestrukturiran, kar je
vključevalo zmanjšanje delovne sile za skoraj eno
tretjino.

•

Predvideni skupni
proračun
Prispevek ESPG

21 942 000 EUR

Sporazum o tekstilu in oblačilih je potekel
1. januarja 2005. Od takrat se je izvoz iz držav z nizkimi
stroški na glavne trge znatno povečal. Učinki konca
Sporazuma o tekstilu in oblačilih na italijansko tekstilno
industrijo niso bili nepredvidljivi, vendar je bil učinek na
posamezne dežele večji od predvidenega.

•

Merilo za pomoč

člen 2(b)
Uredba (ES) št. 1927/2006

Italijanski proizvajalci niso bili stroškovno konkurenčni
ter so bili odvisni od tržnih niš in relativno majhnega
obsega proizvodnje.

Referenčno obdobje

od
27. oktobra 2006
26. julija 2007

•

Italijanski proizvajalci tekstila so izgubili tržni delež na
glavnih zahodnih trgih (ZDA, Kanada, EU).

•

Od leta 2002 se je izvoz italijanskega tekstila zmanjšal,
uvoz pa povečal (zlasti iz Kitajske, vendar tudi iz Indije
in Turčije). To se kaže v zmanjšanju števila podjetij in
delovnih mest v tem sektorju.

•

Dokazov o preselitvi proizvodnje je sicer malo, vendar je
jasno, da se je skupna proizvodnja preselila iz EU v
države z nizkimi stroški (zlasti na Kitajsko in v Indijo).

•

Provinca Nuoro, v kateri so se pojavili presežni delavci,
je glavno središče proizvodnje tekstila na Sardiniji. Ima
visoko stopnjo brezposelnosti (10,8 % leta 2006, pri
čemer je bilo istega leta državno povprečje 6,8 %), od
tega pa so bile največje stopnje brezposelnih pri
najmlajših in najstarejših.

10 971 000 EUR

do

Presežni delavci v
referenčnem obdobju

1 044 presežnih delavcev v 5
družbah dežele Sardinija ITG2 (po
nomenklaturi NUTS II)

Aktivni ukrepi
zaposlovanja

Vključujejo:
– pomoč pri iskanju zaposlitve,
– nadomestila za iskanje
zaposlitve,
– vavčer za usposabljanje ter
– pobude za spodbujanje
prikrajšanih ali starejših delavcev,
da ostanejo na trgu dela.

