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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at tekstil- og beklædningssektoren er stærkt koncentreret i visse regioner, 
især i EU's mest ugunstigt stillede regioner, som er mindre økonomisk udviklede,  ramt af 
socioøkonomisk krise og tegner sig for en væsentlig andel af visse medlemsstaters 
industriproduktion;

2. understreger, at dette er en sektor af strategisk betydning for EU med et stort 
fremtidspotentiale, der også vil kunne bidrage til at virkeliggøre den økonomiske og 
sociale samhørighed;

3. understreger, at EU bør støtte denne sektor som produktionssektor, såvel på nationalt plan 
som i hele EU-området, og at dette bør ske udover de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne træffer;

4. gentager sit forslag om at oprette et fællesskabsprogram for tekstil- og 
beklædningssektoren, hvortil der stilles tilstrækkelige midler til rådighed, især rettet mod 
de mest ugunstigt stillede regioner, der er afhængige af denne sektor, idet det omfatter 
støtte til forskning, innovation og erhvervsuddannelse samt til de små og mellemstore 
virksomheder (SMV), samt et fællesskabsprogram, der tilskynder til udvikling af mærker 
og til at fremme afsætningen af denne sektors produkter på de udenlandske markeder, især 
på internationale messer;

5. fastholder, at støtten til modernisering og fremme af sektoren bør betragtes som mål, der 
gælder på tværs af alle EU's politikker, navnlig strukturpolitikken, og at der bør stilles 
passende finansielle midler til rådighed hertil;

6. mener, at det i betragtning af de foreliggende oplysninger, hvad angår den voksende 
import i medlemsstaterne af tekstilprodukter fra tredjelande og dens alvorlige virkninger 
på socioøkonomisk og regionalt plan, og for at sikre den nuværende og fremtidige 
eksistens af denne sektor i EU, er nødvendigt, som man har gjort det hidtil, at benytte de 
sikkerhedsklausuler, som er fastlagt i handelsaftalerne;

7. understreger atter sin holdning gående ud på, at EU-støtten til virksomhederne over 
strukturfondene skal gøres afhængig af, at der indgås forpligtelser på lang sigt, hvad angår 
beskæftigelse og lokal og regional udvikling.
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