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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

1. understreger alvoren af virksomhedsflytninger i flere EU-lande;

2. mener, at virksomhedsflytning ikke kun berører de "traditionelle", arbejdskraftintensive 
industrier såsom tekstil- og beklædningsindustrien, skotøjsindustrien, kabelindustrien og 
træindustrien, men også kapitalintensive industrier som stålindustrien, maskinindustrien, 
skibsbygningsindustrien, flyindustrien og elektronikindustrien samt vigtige områder inden 
for servicesektoren som softwareudvikling, finansielle tjenesteydelser, 
informationstjenesteydelser og logistiske tjenesteydelser;

3. opfordrer Kommissionen til at arbejde for at få indarbejdet sociale klausuler i de 
internationale aftaler samt til at arbejde for, at dette sker på grundlag af de fem ILO-
konventioner, som betragtes som værende prioriteter, nemlig organisationsretten, 
forsamlingsfriheden og bekæmpelse af børnearbejde, tvangsarbejde og 
forskelsbehandling; kræver, at gennemførelsen af disse sociale klausuler skal bakkes op af 
positive tiltag og incitamenter for lande og virksomheder til at overholde disse 
bestemmelser; opfordrer Kommissionen og Rådet til at bestræbe sig på at sikre, at dette 
igen sættes på dagsordenen på WTO's ministerkonference, og at der nedsættes et udvalg 
for handel og menneskerettigheder, som navnlig skal beskæftige sig med spørgsmål 
vedrørende menneskerettigheder på arbejdsmarkedet;

4. er overbevist om, at større gennemsigtighed med hensyn til alle de steder, hvor der 
produceres, enten helt, delvist eller på licens, og de gældende arbejdsstandarder, som 
f.eks. bør sikres gennem en kodeks for arbejdsstandarder og en kodeks for retfærdig 
samhandel, kunne bidrage til at påvirke købernes og forbrugernes valg af produkter; 
fastholder, at alle former for produktion på licens bør omfattes af en kodeks af 
ovennævnte type, som kunne dække ILO-standarderne, herunder minimumsbetingelserne 
for arbejdstagerrepræsentation i tilfælde, hvor produkter fremstilles helt, delvist eller på 
licens i ikke-medlemsstater;

5. mener, at anvendelsen af fællesskabsmidler, navnlig støtten til industrien og støtten fra 
Den Europæiske Socialfond, bør være underlagt specifikke regler om innovation, lokal 
udvikling og beskæftigelse samt produktionsforpligtelser i området, hvilket på lang sigt 
ville komme virksomhederne til gode; kræver navnlig, at bestemmelserne om 
strukturfondene skal respekteres og styrkes;

6. kræver, at de berørte arbejdstageres rettigheder forsvares, og at arbejdstagerne sikres fuld 
garanti for information;

7. understreger betydningen af Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2003 om 
lukning af virksomheder efter modtagelse af økonomisk støtte fra EU; anmoder 
Kommissionen om at bede Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer om at 
være særlig opmærksom på virksomhedsflytninger;
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8. anbefaler, at Kommissionen omhyggeligt følger den igangværende proces med lukning og 
flytning af virksomheder og kræver tilbagebetaling af tildelt støtte, hvis den misbruges;
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