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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a textil- és ruhaipari szektorra nagyfokú regionális koncentráció 
jellemző, különösen az EU hátrányos helyzetű régióiban, – amelyek gazdaságilag kevésbé 
fejlettek, valamint gazdasági és társadalmi válságtól súlytottak – és egyes tagországokban 
az ipar jelentős részét képezi;

2. rámutat arra, hogy a textil- és ruhaipar az EU egyik stratégiai ágazata, mely nagy 
lehetőségekkel bír a jövőt tekintve, és amely segíthet a gazdasági és társadalmi kohézió 
megvalósításában.

3. megerősíti, hogy az EU-nak ezt a szektort mint ipari ágazatot kell támogatnia – mind 
nemzeti szinten, mind a Közösség teljes területén – a tagállamok intézkedéseit meghaladó 
mértékben;

4. ismételten javasolja egy megfelelő források által támogatott közösségi program 
létrehozását a textil- és ruhaiparra vonatkozóan, – különös tekintettel arra, hogy hátrányos 
helyzetű régiók nagymértékben függnek ezen ágazattól – mely magában foglalja a kutatás 
és innováció támogatását, a szakképzést, és a kis- és középvállalatokat (KKV-kat), 
mindezt egy olyan közösségi programmal együtt, mely ösztönzi a kereskedelmi márkák 
fejlesztését, valamint az iparágban előállított termékek külföldi promócióját, például 
nemzetközi kereskedelmi vásárok keretében;

5. megerősíti, hogy a szektor modernizációjának és ösztönzésének támogatását az EU 
politikáinak átfogó céljaként kell tekinteni, beleértve az EU strukturális politikáját, 
melyhez ennek megfelelően kell megjelölni a pénzügyi forrásokat;

6. megerősíti, hogy szem előtt tartva a harmadik országokból a tagországokba irányuló 
növekvő importról rendelkezésre álló információkat és annak súlyos társadalmi, gazdasági 
és regionális szintű következményeit, valamint a szektor megtartása érdekében mind a 
jelenre mind a jövőre tekintettel, a kereskedelmi egyezményekben kikötött biztonsági 
záradékok mihamarabbi alkalmazása szükséges;

7. megerősíti azon álláspontját, hogy a strukturális alapok keretében vállalatoknak adott EU-
támogatásokat függővé kell tenni a foglalkoztatásban, valamint a helyi és regionális 
fejlesztésben vállalt hosszú távú kötelezettségvállalástól.
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