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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att textil- och konfektionsindustrin är starkt regionalt 
koncentrerad, inte minst till EU:s missgynnade regioner som har en svagare ekonomisk 
utveckling och där det råder socioekonomisk kris. Industrin väger även mycket tungt i 
vissa medlemsstaters produktionsstruktur.

2. Europaparlamentet betonar att detta är en strategisk näring för EU med en stor 
framtidspotential som även kan bidra till att ge den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen ett ansikte.

3. Europaparlamentet bekräftar på nytt att EU bör stödja sektorn som en industri – såväl på 
nationell nivå som på EU-nivå – utöver de åtgärder som vidtas i medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt förslag till utarbetande av ett gemenskapsprogram 
– försett med lämpliga medel – för textil- och konfektionsindustrin, särskilt för de mest 
missgynnade regioner som är beroende av denna industri, som erbjuder stöd till forskning, 
innovation och yrkesutbildning samt stöd till små och medelstora företag. Parlamentet 
föreslår även att det skall utarbetas ett gemenskapsprogram som främjar märkesskapande 
åtgärder och extern marknadsföring av sektorns produkter, bl.a. på internationella mässor.

5. Europaparlamentet understryker att stöd till modernisering och främjande av näringen 
borde betecknas som mål som sträcker sig över olika politikområden, inte minst EU:s 
strukturpolitik, och bör därför erhålla lämplig finansiering som står i proportion till dess 
betydelse.

6. Med hänsyn till befintliga uppgifter om den ökade importen till medlemsstaterna från 
tredje länder och dess allvarliga socioekonomiska och regionala konsekvenser samt i syfte 
att säkerställa industrins nuvarande och framtida överlevnad i EU förespråkar 
Europaparlamentet att de skyddsklausuler som är inskrivna i handelsavtalen skall 
aktiveras snarast möjligt.

7. Europaparlamentet bekräftar på nytt sin ståndpunkt att det för utbetalning av EU-stöd till 
företagen genom strukturfonderna skall finnas krav på långsiktiga åtaganden i fråga om 
sysselsättning samt lokal och regional utveckling.
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