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1. INLEIDING 

Op 29 oktober 2003 heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan de 
mededeling “De toekomst van de textiel- en kledingsector in de Europese Unie na de 
uitbreiding”1, waarin het Europese industrie- en handelsbeleid naar een bedrijfstak 
met specifieke kenmerken toe wordt vertaald. Tegen de achtergrond van de huidige 
en toekomstige uitdagingen voor de textiel- en kledingsector wordt hierin een 
evaluatie van het beleid en de instrumenten van de Commissie gemaakt met het doel 
maatregelen en werkzaamheden ter verbetering van de concurrentiepositie van de 
bedrijfstak vast te stellen. 

De Raad Concurrentievermogen heeft op 27 november 2003 positief op de 
mededeling gereageerd en het grote belang van een doeltreffende onderlinge 
afstemming van de verschillende beleidsterreinen op EU-niveau onderstreept. 
Volgens de conclusies van de Raad is een verbetering van de concurrentiepositie van 
de bedrijfstak door met name onderzoek, innovatie, opleidingen en bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten van doorslaggevend belang. De Raad heeft verder op 
de belangrijke rol van een betere markttoegang en de voltooiing van de Euro-
Mediterrane vrijhandelszone gewezen en zich achter het voornemen van de 
Commissie geschaard om op hoog niveau een Groep voor de textiel- en 
kledingsector in het leven te roepen. 

Het Europees Parlement heeft op 21 januari 2004 een resolutie aangenomen, waarin 
de Commissie om een nauwkeurig tijdschema en een financieel kader voor de 
implementatie van de ideeën uit de mededeling wordt verzocht. Gevraagd wordt 
onder andere om een adequaat gefinancierd EU-programma voor de textiel- en 
kledingsector, dat in steun voor onderzoek, innovatie, opleiding en kleine en 
middelgrote ondernemingen voorziet en vooral regio’s ten goede komt die in sterke 
mate van de textiel- en kledingsector afhankelijk zijn. Ook wordt gepleit voor méér 
tempo bij de opheffing van niet-tarifaire handelsbelemmeringen, de vorming van een 
Euro-Mediterrane vrijhandelszone en nauwgezette monitoring van Chinese importen 
in de EU. 

In het verlengde van de voorstellen uit de mededeling heeft de Commissie begin 
2004 een Groep op hoog niveau voor de textiel- en kledingsector in het leven 
geroepen. Deze groep heeft tot taak gekregen om aanbevelingen te doen voor een 
samenhangende reeks concrete initiatieven die ter ondersteuning van de 
noodzakelijke aanpassingsprocessen in de bedrijfstak op regionaal, nationaal en 
Europees niveau ten uitvoer kunnen worden gebracht en om voorstellen te doen voor 
werkzaamheden die de concurrentiepositie van de bedrijfstak verbeteren. 

In de Groep op hoog niveau hebben vooraanstaande Europese beleidsmakers uit de 
bedrijfstak zitting gekregen. De Groep bestaat uit leden van de Europese Commissie, 
regeringsvertegenwoordigers van vier lidstaten met een grote textiel- en 
kledingsector, een lid van het Europees Parlement, ondernemers, handelaars en 
importeurs, Europese brancheorganisaties, vakverenigingen en vertegenwoordigers 

                                                 
1 COM (2003) 649 def. van 29.10.2003. 
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van plaatselijke organisaties uit de textiel- en kledingbranche. In de eerste helft van 
2004 is de Groep op hoog niveau drie keer in vergadering bijeengekomen. 

Op “sherpaniveau” zijn voor de verschillende handelsvraagstukken werkgroepen 
opgericht, zoals voor intellectuele-eigendomsrechten, onderzoek en innovatie, 
opleiding en werkgelegenheid, regionale vraagstukken en concurrentievermogen. Op 
dit niveau zijn ruim twintig vergaderingen gehouden, waarop aanbevelingen voor 
werkzaamheden zijn uitgewerkt. 

Doordat er maar zeer weinig tijd voor de eerste werkzaamheden van de Groep op 
hoog niveau beschikbaar was, konden niet alle in de mededeling aangesneden punten 
in behandeling worden genomen. Met de conclusies van de werkgroepen als 
uitgangspunt heeft de Groep op hoog niveau eerste aanbevelingen geformuleerd in 
“The challenge of 2005 – European textiles and clothing in a quota free 
environment”2. 

De Raad Concurrentievermogen heeft de Commissie op 27 november 2003 verzocht 
om uiterlijk in juli 2004 verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang. Doel 
van deze mededeling is aan dit verzoek te voldoen, een overzicht te geven van het 
aan de mededeling van oktober 2003 gegeven vervolg, en een aantal concrete 
voorstellen voor werkzaamheden toe te lichten, die nog uitgebreider beschreven zijn 
in het werkdocument van de Commissie over de aanbevelingen van de Groep op 
hoog niveau voor de textiel- en kledingsector3 (zie de bijlage). 

2. ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE TEXTIEL- EN KLEDINGSECTOR IN DE EU 

De textiel- en kledingsector van de EU verkeert nog steeds in een moeilijke 
economische situatie. Na de dramatische daling in de productie- en 
werkgelegenheidscijfers van de drie voorgaande jaren is de productie in 2003 
opnieuw met naar schatting 4,4% afgenomen, terwijl zich bij de werkgelegenheid 
een daling van naar schatting 7,1% heeft voorgedaan (EU-25, bron: Eurostat). Dit is 
aan een combinatie van factoren te wijten. Ten eerste heeft de bedrijfstak te maken 
gekregen met alle gevolgen van de economische recessie die zich in de EU en op de 
belangrijkste exportmarkten van de EU voordoet. Ten tweede zijn bepaalde 
categorieën producten door de ontwikkelingen in de wisselkoers van de Amerikaanse 
dollar en de euro duurder geworden dan producten uit niet-Europese landen. De 
geleidelijke vorming van de Euro-Mediterrane vrijhandelszone en de 
voorbereidingen voor de economische situatie ná 2005, d.w.z. na de afschaffing van 
de invoercontingenten, hebben tot slot tot verplaatsing van nog een groter deel van 
de productie naar een ander EU-land of een land buiten de EU geleid. 

                                                 
2 Zie voor de volledige tekst van het verslag van de Groep op hoog niveau voor de textiel- en 

kledingsector: http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/documents/hlg_report_30_06_04.pdf. 
3 SEC (2004) 1240 of 13.10.2004. 
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3. AANBEVELINGEN VAN DE GROEP OP HOOG NIVEAU VOOR DE TEXTIEL- EN 
KLEDINGSECTOR 

In het verslag van de Groep op hoog niveau voor de textiel- en kledingsector4 wordt 
bevestigd dat in een gerichte toekomstvisie voor de kleding- en textielsector een 
vooraanstaande plaats moet worden ingeruimd voor de concurrentievoordelen van de 
bedrijfstak. Deze concurrentievoordelen staan of vallen met voortdurende 
ontwikkelingen op onderzoeksgebied, innovaties, opleidingen, de geleidelijke 
vorming van de Euro-Mediterrane vrijhandelszone en gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle partijen met name wat markttoegang en de 
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten betreft. 

Om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden waarover de bedrijfstak in de 
concurrentiestrijd beschikt, moeten in het bijzonder voor kleine en middelgrote 
ondernemingen goede randvoorwaarden tot stand worden gebracht. In dit verband is 
door de Groep op hoog niveau vastgesteld dat de moeilijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen om kredieten te verkrijgen een van de vraagstukken is 
waaraan overheidsinstellingen en de betrokkenen zelf nog meer aandacht moeten 
besteden. 

Uit het verslag van de Groep op hoog niveau komt duidelijk naar voren dat de 
Commissie de meest aangewezen instantie voor bepaalde werkzaamheden ter 
verbetering van de concurrentiepositie van de textiel- en kledingsector is. Het wel en 
wee van de bedrijfstak hangt anderzijds ook af van initiatieven van de lidstaten op 
nationaal en regionaal niveau en van werkzaamheden van de betrokkenen zelf. 

In het verlengde van de aanbevelingen van de Groep op hoog niveau wordt op de 
verschillende niveaus reeds aan een aantal concrete initiatieven gewerkt. Zoals 
voorgesteld in de mededeling zal binnenkort ook een begin worden gemaakt met een 
aantal andere initiatieven. 

In sommige aanbevelingen wordt in verband met de problemen van de textiel- en 
kledingsector in de EU voor een specifieke aanpak gepleit. Aan deze aanbevelingen 
moet volgens de Commissie geen gevolg worden gegeven. Dit geldt met name voor 
de verzoeken om een specifiek communautair programma voor de textiel- en 
kledingsector en een specifiek sectoraal en regionaal initiatief. 

3.1. Onderzoek en innovatie 

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling moet de Commissie positief inhaken 
op het voorstel om een Europees technologieplatform op te richten en een gerichte 
agenda op onderzoeksgebied uit te werken en ten uitvoer te brengen. Tegelijkertijd 
moet de Commissie erop aandringen dat de betrokkenen het voortouw bij een 
dergelijk initiatief nemen en het tot een goed einde brengen. Aan projectvoorstellen, 
die de betrokkenen in het kader van het zesde kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling hebben ingediend, is in het NMP-programma5 reeds een plaats 
toegekend. Deze projecten zullen in de kledingindustrie tot een technologische 

                                                 
4 Zie voetnoot 2. 
5 Nanotechnologieën en nanowetenschappen, kennisgebaseerde multifunctionele materialen en nieuwe 

productieprocédés en –apparatuur. 
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doorbraak en de ontwikkeling van eco-efficiënte productieprocessen, producten met 
een hogere meerwaarde en goede groeimogelijkheden voor de textielindustrie op 
verwante markten leiden. Ter aanvulling van de op stapel staande projecten voor de 
textielsector bestaan in het NMP-programma tevens plannen voor een specifieke 
oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor toegepast onderzoek naar 
multifunctionele vezels, technische textielproducten en daarmee verband houdende 
productieprocessen. Ook zal de bedrijfstak in het kader van de strategische IST-
doelstelling “ICT voor netwerkende ondernemingen” voorstellen kunnen indienen 
voor de verbetering van het ketenmanagement. De Commissie zal in het zevende 
kaderprogramma, waarover op dit moment nog gediscussieerd wordt, met een 
probleemgerichte bottom-up-benadering voor kleine en middelgrote ondernemingen 
komen en tegelijkertijd zoveel mogelijk overbodige administratieve rompslomp en 
regelgeving afschaffen. 

3.2. Onderwijs, scholing en werkgelegenheid  

De Commissie erkent dat overleg tussen de sociale partners van cruciaal belang voor 
het welslagen van economische en sociale hervormingen is. Ze zal dit overleg dan 
ook blijven bevorderen. De Europese sociale dialoog in de textiel- en kledingsector is 
van groot belang voor de belangrijkste uitdagingen die door de bedrijfstak moeten 
worden opgepakt, zoals de noodzakelijke verbetering van knowhow en kwalificaties, 
de modernisering van de arbeidsorganisatie, de bevordering van gelijke kansen, en de 
uitwerking van een actief beleid voor oudere werknemers. De sociale dialoog en 
samenwerkingsverbanden tussen de sociale partners zijn tevens van fundamenteel 
belang voor doeltreffende en verantwoorde herstructureringsprocessen. Overleg 
tussen de sociale partners is het beste instrument om vooruitgang te boeken bij 
moderniseringen en verandermanagement. 

Wat onderwijs en scholing betreft is de Commissie het eens met de analyse van de 
Groep op hoog niveau dat de bedrijfstak een heel Europa bestrijkende strategie voor 
levenslang leren nodig heeft en er een betere aansluiting dient te komen tussen het 
aanbod en de vraag naar scholing. Op EU-niveau bieden het Leonardo da Vinci-
programma en “artikel 6” van de ESF-Verordening mogelijkheden voor de 
financiering van bedrijfstakprojecten met een Europese meerwaarde en 
vernieuwende werkzaamheden die de werkgelegenheid en aanpassingsprocessen aan 
industriële ontwikkelingen ten goede komen. 

3.3. Andere vraagstukken in verband met de concurrentiepositie van de bedrijfstak 

REACH 

In de textiel- en kledingindustrie wordt zeer intensief met producten van de 
chemische industrie gewerkt. De Commissie bestudeert momenteel in samenwerking 
met de textiel- en kledingindustrie wat de effecten van het nieuwe voorgestelde 
chemische beleid (REACH) op de bedrijfstak zullen zijn. De Commissie heeft 
opdracht gegeven voor een effectbeoordeling, waarin de mogelijke gevolgen van 
REACH voor de textielindustrie en de leveranciers van chemische producten centraal 
staan. De uitkomsten hiervan worden medio 2005 verwacht. 

Intellectuele-eigendomsrechten 
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De Commissie erkent dat een betere bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten (IER) en een betere handhaving daarvan in de derde landen van 
groot belang zijn en houders van intellectuele-eigendomsrechten alerter moeten 
worden gemaakt op namaak en de daaraan verbonden gevaren. De Groep op hoog 
niveau heeft om doeltreffende bewustmakingscampagnes, maatregelen voor houders 
van intellectuele-eigendomsrechten in de educatieve sfeer en op maat gesneden 
instrumenten ter bestrijding van namaak en piraterij verzocht. De Commissie zal 
onderzoek doen naar de haalbaarheid van een gebruikersvriendelijke Europese 
website over intellectuele-eigendomsrechten en de verspreiding van informatie door 
middel van een reeks seminars en netwerkvergaderingen bevorderen. 

“Made in” 

De Groep op hoog niveau heeft geen aanbeveling over oorsprongsaanduidingen 
kunnen doen, aangezien de meningen over deze kwestie uiteenliepen. Sommige 
leden van de groep waren van mening dat dit een uitermate belangrijk vraagstuk is en 
de Groep op hoog niveau hier met aanbevelingen voor te verrichten werkzaamheden 
diende te komen. Anderen vonden dat de status quo op dit terrein gehandhaafd moet 
worden en deelden deze mening niet. De Commissie is bereid om te onderzoeken of 
initiatieven op dit gebied de concurrentiepositie van de Europese industrie op de 
eigen markt wel of niet verbeteren.  

Financieringsmogelijkheden 

De textiel- en kledingsector is vooral een bedrijfstak van kleine en middelgrote 
ondernemingen, die steeds meer problemen bij het verkrijgen van kredieten 
ondervinden. Daarbij komt dat verscheidene financieringsinstrumenten niet 
toegesneden zijn op het soort kleine of middelgrote onderneming dat in de textiel- en 
kledingsector te vinden is. Volgens het vierde verslag inzake de uitvoering van het 
Europees Handvest voor kleine bedrijven6 is het voor bedrijven in de hele EU nog 
steeds moeilijk om financiering te verkrijgen, hoewel er wel enige vooruitgang op dit 
gebied is geboekt. In het afgelopen jaar zijn verscheidene maatregelen genomen om 
verandering in deze situatie te brengen. Ervaringen met overheidsmaatregelen ter 
verbetering van de financieringsmogelijkheden voor kleine ondernemingen leren dat 
nauwe samenwerking tussen de overheid en de financiële markten de beste resultaten 
te zien geeft en de ontwikkeling van kleine ondernemingen stimuleert. De 
Commissie is bij verschillende initiatieven ter verbetering van de 
financieringsmogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemingen betrokken. 
De financieringsinstrumenten van de Gemeenschap en de in dit kader verleende 
steun werken op Europees niveau als hefboom voor de financiering van kleine en 
middelgrote ondernemingen. De uitvoering van het actieplan voor risicokapitaal7 is 
een grote stap voorwaarts en door de uitvoering van het actieplan voor financiële 
diensten8 zal men eenvoudiger de beschikking kunnen krijgen over zowel 
bankleningen als financieringen in de vorm van aandelenkapitaal.  

                                                 
6 COM (2004) 64 def. van 11. 2. 2004. 
7 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/riskcapital_en.htm 
8 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm  
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3.4. Regionale aspecten 

De Groep op hoog niveau heeft verscheidene werkzaamheden op het gebied van het 
regionale beleid voorgesteld. Ten eerste pleit de groep voor een grotere rol van de 
textiel- en kledingsector in de regionale programma’s van de lidstaten en wordt de 
regionale autoriteiten verzocht om met de betrokkenen ter plaatse gerichte 
plaatselijke plannen voor een betere allocatie van overheidsmiddelen uit te werken. 
De Groep op hoog niveau vraagt de Gemeenschap voorts om een sectoraal 
programma voor de textiel- en kledingsector en een specifiek regionaal initiatief. De 
Commissie is op grond van eerder opgedane ervaringen van mening dat dit geen 
probaat middel is. Ze raadt van dergelijke specifieke bedrijfstakprogramma’s af, 
aangezien ze tot een versplintering van het industriebeleid en regionale beleid van de 
EU kunnen leiden en over het geheel genomen weinig positieve effecten op de 
bedrijfstak hebben. Opname van de textiel- en kledingsector in programma’s voor 
verscheidene bedrijfstakken biedt daarentegen een veel passender en doeltreffender 
kader voor steunverlening aan de bedrijfstak. Door dit soort programma’s wordt 
productdiversificatie tussen verscheidene bedrijfstakken mogelijk en kan uiteindelijk 
méér worden gedaan voor de economische situatie van de regio (’s) in kwestie. 

Het staat niettemin buiten kijf dat in de komende jaren geanticipeerd moet worden op 
toekomstige ontwikkelingen in de textiel- en kledingsector. Door de Euro-
Mediterrane vrijhandelszone kan de bedrijfstak een belangrijke bijdrage blijven 
leveren aan de industriële productie in Europa. Beleidsmakers kunnen er evenwel 
niet omheen dat de werkgelegenheid onder invloed van de permanente 
herstructurerings- en moderniseringsprocessen in de komende jaren zal blijven 
afnemen. Er moet daarom aan passende programma’s worden gewerkt, die niet 
alleen het vraagstuk van betere opleidingen voor de werknemers aanpakken, maar 
ook de sociaal-economische gevolgen van de afname van de werkgelegenheid 
opvangen in de regio’s waar veel textiel- en kledingbedrijven gevestigd zijn. In dit 
verband moet erop worden gewezen dat de lidstaten volgens een recent voorstel van 
de Commissie9 1% van hun jaarbijdrage voor de “Convergentiedoelstelling” van de 
Structuurfondsen en 3% van hun bijdrage voor de doelstelling “Regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” zouden moeten reserveren voor 
onverwachte plaatselijke crises of crises in bedrijfstakken, die het gevolg zijn van 
economische en sociale herstructureringsprocessen of de opening van de markten 
voor de handel. De textiel- en kledingsector zou net als andere bedrijfstakken bij 
onverwachte crises van deze flexibiliteitsreserve gebruik kunnen maken. 

Om duurzame oplossingen te bereiken in regio’s die in hoge mate afhankelijk zijn 
van de economische activiteiten van de textiel- en kledingsector moeten huidige en 
voorspelbare ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende uitdagingen op 
samenhangende wijze worden aangepakt. De overheid dient passende 
randvoorwaarden tot stand te brengen die aantrekkelijk zijn voor investeerders, 
stimulering van de werkgelegenheid mogelijk maken en tot meer initiatieven ter 
verbetering van de concurrentiepositie, opleidingen en bij- en nascholing leiden. Van 

                                                 
9 Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional 

Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, COM (2004) 492 def. van 
14.7.2004 (niet gepubliceerd in het NL). 
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hun kant dienen plaatselijke spelers en andere betrokkenen met passende, concrete en 
op de behoeften van specifieke regio’s afgestemde voorstellen te komen. 

3.5. Vraagstukken in verband met het handelsbeleid 

Strategisch gezien is de snelle totstandbrenging van de Euro-Mediterrane 
vrijhandelszone van cruciaal belang voor de textiel- en kledingsector in de EU. De 
bedrijfstak zal zijn hele productieketen daardoor namelijk dicht in de buurt van de 
Europese markt kunnen houden, wat op het punt van kosten, kwaliteit en korte 
transportwegen voordelen oplevert. De Commissie erkent dat er vooral bij de 
afsluiting van vrijhandelsovereenkomsten tussen de betrokken landen slechts traag 
vooruitgang wordt geboekt. Ze is dan ook van mening dat nog meer inspanningen 
van de betrokken partijen nodig zijn.  

Om tot een snellere invoering van het Euro-Mediterrane cumulatiesysteem te komen, 
bevelen de vertegenwoordigers van de textielindustrie in de Groep op hoog niveau 
aan om de eis tot het afsluiten van vrijhandelsovereenkomsten flexibel te 
interpreteren en met een tijdelijke regeling te werken, indien de betrokken landen 
dezelfde oorsprongsregels hanteren, administratief gezien op passende wijze 
samenwerken en de handel met textiel en kleding afdoende geliberaliseerd hebben. 
Overeenkomstig de conclusies van de Vierde Euro-Mediterrane Raad van de 
ministers van handel zal de Commissie dit voorstel van de Groep op hoog niveau 
tezamen met de andere Euro-Mediterrane partners bestuderen. De Commissie is 
evenwel geen voorstandster van een specifieke aanpak voor de bedrijfstakken en 
vindt dat naast de door de groep genoemde voorwaarden op zijn minst geparafeerde 
en op provisorische basis toegepaste vrijhandelsovereenkomsten voorhanden moeten 
zijn. 

De Groep op hoog niveau wijst er in zijn aanbevelingen met nadruk op dat de 
toegang tot de markten moet worden verbeterd. In het Europese handelsbeleid voor 
de textiel- en kledingsector wordt hier reeds lang aan gewerkt. De Commissie zal 
zich bij de onderhandelingen over de Doha-ontwikkelingsagenda offensief voor de 
textiel- en kledingsector blijven inzetten en voorwaarden voor de toegang tot 
markten van derde landen proberen te verkrijgen die voor de grote textiel- en 
kledingproducenten op de hele wereld fair en onderling vergelijkbaar zijn. De 
Commissie zal de WTO-leden – met uitzondering van de minst ontwikkelde landen – 
om verlaging van hun invoerrechten en afschaffing van niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen blijven vragen. Nu de tariefpreferenties aan het verdwijnen 
zijn, moeten er alternatieven voor de ontwikkelingslanden worden gevonden die in 
sterke mate van textiel- en kledingexporten afhankelijk zijn. In dit verband zouden 
aan de aanbodzijde bijvoorbeeld maatregelen voor samenwerking kunnen worden 
genomen. Bij onderhandelingen op bilaterale basis zal de Commissie bij de 
betrokken landen, resp. regio’s blijven aandringen op gelijke voorwaarden voor alle 
partijen. Op 7 juli 2004 heeft de Commissie haar goedkeuring gegeven aan een 
mededeling10 getiteld “Ontwikkelingslanden, internationale handel en duurzame 
ontwikkeling: de rol van het schema van algemene preferenties (SAP) van de 
Gemeenschap voor de periode 2006/2015”. Hierin wordt onder andere voorgesteld 

                                                 
10 Com (2004) 461 def. van 7.7.2004. 
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om vooral de meest arme landen, zoals de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden en 
de meest zwakke ontwikkelingslanden, in de voordelen van dit schema te laten delen. 

In de textiel- en kledingsector bestaat ernstige bezorgdheid over de import van textiel 
uit China in de EU. De Groep op hoog niveau vraagt om een monitoringsysteem voor 
Chinese importen, zodat stelselmatig gegevens kunnen worden verzameld over de 
omvang van de importen en de gemiddelde prijzen van de voornaamste categorieën 
producten, onderzoek kan worden gedaan naar de productieomstandigheden in de 
Chinese textiel- en kledingsector, en regelmatig een evaluatie kan worden gemaakt 
van de naleving van de WTO-verplichtingen door China, met name wat de 
voorwaarden voor toegang tot de Chinese markt betreft. De Commissie, die van de 
bestaande bezorgdheid op de hoogte is, is van mening dat het monitoren van de 
importen met behulp van douaneverklaringen ook een werkbare optie is om na 
afschaffing van de contigenten importgegevens te verkrijgen. De verschillende opties 
op dit gebied worden momenteel door de Commissie bestudeerd. Met de 
verantwoordelijke Chinese autoriteiten heeft de Commissie voorts resultaatgericht 
overleg op gang gebracht, waarbij ook vertegenwoordigers en andere betrokkenen uit 
de bedrijfstak betrokken zijn. 

Op het gebied van de handelsbeschermende maatregelen wil de Commissie tot slot 
nog vóór eind 2004 met richtlijnen voor procedures en criteria komen die, 
overeenkomstig de desbetreffende verordeningen van de Raad, kunnen worden 
gehanteerd bij de toepassing van vrijwaringsclausules, zoals met name de specifieke 
vrijwaringsclausule voor textiel uit het toetredingsakkoord van China tot de WTO. 
Vóór eind 2004 zullen daarnaast ook praktische maatregelen worden genomen, 
waardoor bedrijfstakken met overwegend kleine en middelgrote ondernemingen 
eenvoudiger gebruik zullen kunnen maken van de Verordening inzake 
handelsbelemmeringen en handelsbeschermende maatregelen. 

4. CONCLUSIES 

De Groep op hoog niveau voor de textiel- en kledingsector heeft het eerste deel van 
zijn werkzaamheden met succes afgerond en binnen een zeer kort tijdbestek 
overeenstemming weten te bereiken over aanbevelingen voor een groot aantal 
vraagstukken die van strategisch belang zijn voor de toekomst van de textiel- en 
kledingsector in de uitgebreide Europese Unie. In het in de bijlage opgenomen 
werkdocument van de Commissie11 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven 
van de werkzaamheden die door de Commissie in het verlengde van deze 
aanbevelingen gepland zijn.  

Het is zonder meer duidelijk dat voor substantiële structurele hervormingen eerst en 
vooral inspanningen en engagement van de zijde van de betrokken zelf, waaronder 
de sociale partners, vereist zijn en pas op de tweede plaats een rol is weggelegd voor 
de overheid op Europees, nationaal en regionaal niveau. Deze mededeling laat voor 
het Europese niveau zien dat bij de invulling van horizontale beleidslijnen van de EU 
rekening kan worden gehouden met de specifieke behoeften van bedrijfstakken. Voor 
alle vraagstukken die in de aanbevelingen van de Groep op hoog niveau aan de orde 
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komen, zijn reeds werkzaamheden gaande of worden nog werkzaamheden gepland 
die in de richting van de nagestreefde doelstellingen gaan. In andere gevallen wordt 
de haalbaarheid van de voorgestelde initiatieven nog bestudeerd. 

Vermeldenswaard is dat de door de Groep op hoog niveau voorgestelde en door de 
Commissie aangegane werkzaamheden deel uitmaken van de strategie die 
uitgestippeld is in “De toekomst van de textiel- en kledingsector in de Europese Unie 
na de uitbreiding”12. De Commissie is en blijft van mening dat duurzame oplossingen 
voor de structurele problemen van de textiel- en kledingsector alleen zullen worden 
gevonden als de concurrentievoordelen van de Europese industrie en de passende 
randvoorwaarden daarvoor worden verbeterd. 

De geplande werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs, opleidingen 
en handelsbeleid haken in op de uitdagingen waarvoor de textiel- en kledingsector 
zich in de concurrentiestrijd geplaatst ziet. Voor de werkzaamheden op onderzoeks-, 
onderwijs-, opleidings- en werkgelegenheidsgebied moet op nationaal en regionaal 
niveau passende steun worden verleend, zodat overal dezelfde concurrentiefactoren 
worden bevorderd. Verscheidene initiatieven van een aantal lidstaten laten zien hoe 
op bedrijfstakniveau optimaal invulling kan worden gegeven aan horizontale 
beleidslijnen. In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht voor de relevante 
concurrentiefactoren van de bedrijfstak namelijk hand in hand met steunverlening uit 
hoofde van reeds genomen horizontale maatregelen. 

In de korte tijd die beschikbaar was, heeft de Groep op hoog niveau een groot aantal 
vraagstukken aangesneden die van belang zijn voor de concurrentiepositie van de 
Europese textiel- en kledingsector. Over een aantal punten is evenwel nog meer 
discussie nodig. Dit is met name het geval voor vraagstukken als innovaties van niet-
technische aard, financieringsmogelijkheden voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, en industriële samenwerking binnen de EU en met partners buiten 
de EU. De Commissie zal desalniettemin voor een aantal van deze kwesties 
aanvullende initiatieven voorstellen. Ter verwezenlijking van de Euro-Mediterrane 
markt met alle daaraan verbonden mogelijkheden en ter bevordering van het 
concurrentievermogen van de textiel- en kledingindustrie in de Euro-Mediterrane 
zone zal de Commissie bijvoorbeeld bestuderen of er mogelijkheden zijn voor 
nauwere industriële samenwerking met de partners in het Middellandse-Zeegebied. 
Ook zal worden bekeken of deze partners betrokken kunnen worden bij de 
initiatieven voor de verbetering van de knowhow in de bedrijfstak, de bevordering 
van innovaties en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten. 

Daarnaast zullen de effecten van de afschaffing van de contingenten in de bedrijfstak 
ná januari 2005 nauwgezet moeten worden gevolgd. De Commissie beveelt de Groep 
op hoog niveau dan ook aan om in de komende maanden en in 2005 door te gaan met 
de werkzaamheden op “sherpa-” en werkgroepniveau en zelf vóór eind 2005 in 
vergadering bijeen te komen. 

                                                 
12 Zie voetnoot 1. 
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