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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na skutečnost, že přemísťování podniků představuje v několika členských 
státech závažný problém;

2. domnívá se, že přemisťování se nedotýká pouze tzv. tradičního průmyslu s vysokým 
podílem pracovní síly, jako je textilní a oděvní průmysl, obuvnický průmysl, výroba 
kabelů a dřevozpracující průmysl, ale i průmyslu s vysokým podílem kapitálu, jak je 
ocelářský průmysl, strojírenství, loďařský a letecký  průmysl, výroba elektronického 
vybavení a další významné oblasti odvětví služeb, jako je vývoj počítačových programů a 
finanční služby, informační a logistické služby;

3. vyzývá Komisi, aby se zasadila o začlenění sociálních doložek do mezinárodních smluv a 
aby tak učinila na základě pěti úmluv ILO (Mezinárodní organizace práce), které jsou 
považovány za priority, zejména se jedná o právo organizovat se, svobodu shromažďování 
a odstranění dětské práce, nucené práce  a  diskriminace; požaduje, aby bylo provádění 
těchto sociálních doložek podpořeno pozitivními opatřeními a motivacemi, aby je 
jednotlivé země a společnosti dodržovaly; vyzývá Komisi a Radu, aby usilovaly o 
opětovné předložení této záležitosti na pořad jednání konference WTO na úrovni ministrů 
a aby byl založen výbor pro obchod a lidská práva, jehož úkolem by bylo zabývat se 
především problematikou lidských práv ve světě práce;

4. je přesvědčen, že je zapotřebí zajistit větší transparentnost, pokud jde o všechna místa, kde 
se vyrábějí produkty, ať již  plném rozsahu či z části nebo na základě licence, a o platné 
pracovní normy, které by byly poskytovány například  prostřednictvím  „kodexu 
pracovních norem“ a „kodexu spravedlivého obchodu“, a které by pomohly ovlivnit 
kupující a spotřebitele při jejich nákupní volbě; zastává názor, že všechny formy výroby 
na základě licence by se měly řídit kodexem výše uvedeného typu a vyzývá Komisi, aby 
převzala iniciativu při navrhování tohoto kodexu, jež by obsahoval standardy Mezinárodní 
organizace práce, včetně minimálních podmínek pro zastoupení zaměstnanců v případech, 
kdy je zboží vyráběno v plném rozsahu, z části nebo na základě licence ve třetích zemích;

5. domnívá se, že využívání fondů Společenství a zejména financování průmyslu a 
financování z Evropského sociálního fondu by se mělo řídit konkrétními předpisy 
týkajícími se inovace, místního rozvoje, zaměstnanosti a výrobních závazků v rámci 
daného území, z dlouhodobého hlediska ve prospěch podniků; zejména vyzývá k 
respektování a upevnění strukturálních fondů;

6. požaduje, aby byla zachována práva dotčených pracovníků a byly poskytnuty úplné 
záruky, pokud jde o poskytování informací pracovníkům;

7. zdůrazňuje význam usenesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2003 o rušení 
podniků, kterým byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie; žádá Komisi, aby se 
obrátila na Evropské středisko pro monitorování změn a požádala je, aby věnovalo 
zvláštní pozornost studii o přemisťování podniků;
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8. doporučuje, aby Komise stále řádně a pečlivě prověřovala uzavírání a přemisťování 
podniků z poslední doby a aby požadovala vrácení poskytnuté podpory, pokud dojde k 
jejímu zneužití.
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