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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
συστάσεις:

1. Τονίζει ότι ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης είναι ιδιαίτερα 
συγκεντρωμένος στην περιφέρεια, ιδίως σε μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ - με μικρότερη 
οικονομική ανάπτυξη και σε κατάσταση κοινωνικο-οικονομικής κρίσης - και έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στον παραγωγικό ιστό ορισμένων κρατών μελών·

2. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για τομέα στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, με μεγάλες 
δυνατότητες για το μέλλον, που μπορεί επίσης να συντελέσει στην πραγμάτωση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

3. Επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τον τομέα ως παραγωγικό κλάδο - τόσο σε 
εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο - πέρα από τις δραστηριότητες που προωθούνται σε 
επίπεδο κρατών μελών·

4. Επαναλαμβάνει την πρότασή του για δημιουργία κοινοτικού προγράμματος - με επαρκή 
δημοσιονομικά μέσα - για τον τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης, ιδιαίτερα 
δε για τις ολιγότερο ευνοημένες περιοχές που εξαρτώνται από τον τομέα αυτό, που θα 
περιλαμβάνει στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και κοινοτικού προγράμματος για την 
ενθάρρυνση της δημιουργίας σημάτων και την προώθηση στο εξωτερικό των προϊόντων 
του τομέα, ιδίως στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις·

5. Επιμένει ότι η στήριξη στον εκσυγχρονισμό και την προώθηση του τομέα πρέπει να 
θεωρηθούν ως διαγώνιοι στόχοι στις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως στην διαρθρωτική πολιτική 
της ΕΕ, στους οποίους πρέπει να διατεθούν επαρκή δημοσιονομικά μέσα·

6. Υποστηρίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που κυκλοφορούν σχετικά με 
αύξηση στα κράτη μέλη των εισαγωγών από τρίτες χώρες, των σοβαρών συνεπειών τους 
σε κοινωνικοοικονομικό και περιφερειακό επίπεδο και του τρόπου εξασφάλισης του 
παρόντος και του μέλλοντος του τομέα στην ΕΕ, είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν το 
νωρίτερο δυνατόν οι ρήτρες διασφάλισης που προβλέπονται στις εμπορικές συμφωνίες·

7. Επαναλαμβάνει την θέση του ότι η στήριξη της ΕΕ προς τις επιχειρήσεις μέσω των 
Διαρθρωτικών Ταμείων πρέπει να υπόκειται σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις σ'ό,τι αφορά 
την απασχόληση και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 
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