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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de textiel- en kledingssector sterk regionaal geconcentreerd is, vooral in 
achtergestelde regio's van de EU - die economisch minder ontwikkeld zijn en te kampen 
hebben met sociaal - economische crisissituaties-, en van groot belang is voor de 
productiestructuur van sommige lidstaten;

2. benadrukt dat het gaat om een strategische sector voor de EU, met een groot 
ontwikkelingspotentieel, die ook daadwerkelijk aan de verwezenlijking van de 
economische en sociale cohesie kan bijdragen;

3. bevestigt opnieuw dat de EU de sector als industrietak zal moeten steunen zowel op 
nationaal niveau als op communautair niveau, naast de acties die worden ondernomen op 
het niveau van de lidstaten;

4. herhaalt haar voorstel om een communautair programma op te stellen - met de passende 
steunmiddelen- voor de textiel- en kledingsector, in het bijzonder voor de meest 
achtergestelde regio's die afhankelijk zijn van de sector, en steun te geven voor onderzoek, 
innovatie, beroepsopleiding en voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), 
alsook een communautair programma ter bevordering van de ontwikkeling van merken en 
voor de promotie van producten van de sector in het buitenland, vooral op internationale 
vakbeurzen;

5. dringt erop aan dat de modernisering en bevordering van de sector als horizontale 
doelstellingen van het EU-beleid worden beschouwd - vooral in het structuurbeleid van de 
EU - en dat hiervoor de nodige financiële middelen worden uitgetrokken;  

6. pleit ervoor, om met oog op de bestaande informatie over de toename van de import uit 
derde landen naar de lidstaten en de ingrijpende gevolgen op sociaal- economisch en 
regionaal niveau, beschermingsclausules van de handelsakkoorden zo spoedig mogelijk in 
werking te stellen teneinde de sector in de EU thans en in de toekomst overlevingskansen 
te bieden;

7. herhaalt haar standpunt dat de EU aan bedrijven alleen structuurfondssteun zou moeten 
toekennen als deze op lange termijn verplichtingen aangaan ten behoeve van de 
werkgelegenheid en de plaatselijke en regionale ontwikkeling;
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