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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Υπογραμμίζει ότι το ζήτημα των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων έχει προσλάβει 
σημαντικές διαστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη·

2. Θεωρεί ότι η μετεγκατάσταση πλήττει όχι μόνο τις λεγόμενες παραδοσιακές βιομηχανίες 
εντάσεως εργασίας, όπως την κλωστοϋφαντουργία και τα είδη ένδυσης, υπόδησης, 
καλωδίων και ξυλείας αλλά, επίσης, βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου, όπως τη 
σιδηρουργία, τη μηχανουργία, τη ναυπηγική και την αεροναυπηγική, τη βιομηχανία 
ηλεκτρονικών εξοπλισμών καθώς και σημαντικούς κλάδους του τομέα των υπηρεσιών, 
όπως την ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφορικής και τους τομείς της οικονομίας, της 
πληροφόρησης και της υλικοτεχνικής στήριξης·

3. ζητεί από την Επιτροπή να εργαστεί για την ενσωμάτωση κοινωνικών ρητρών στις 
διεθνείς συνθήκες, και μάλιστα με βάση τις πέντε συμβάσεις του ΔΓΕ που θεωρούνται ως 
προτεραιότητες, και συγκεκριμένα το δικαίωμα συνδικαλιστικής δράσης, την ελευθερία 
του συνεταιρίζεσθαι και την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής 
εργασίας και των διακρίσεων· ζητεί η εφαρμογή των κοινωνικών αυτών ρητρών να 
συνοδεύεται από θετικά μέτρα και κίνητρα για τις χώρες και τις εταιρίες που 
συμμορφώνονται προς αυτές· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν 
ότι το θέμα θα περιληφθεί και πάλι στην ημερήσια διάταξη της υπουργικής διάσκεψης 
του ΠΟΕ και ότι θα δημιουργηθεί επιτροπή εμπορίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
θα ασχολείται ειδικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εργασιακό περιβάλλον·

4. είναι πεπεισμένο ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τον τόπο όπου παράγονται τα 
προϊόντα, εξ ολοκλήρου, εν μέρει ή βάσει αδείας, και τους ισχύοντες εργασιακούς 
κανόνες, που θα παρέχεται μέσω π.χ. ενός "κώδικα εργασιακών κανόνων" και ενός 
"κώδικα δίκαιου εμπορίου" θα συνέβαλε στον επηρεασμό των αγοραστών και των 
καταναλωτών στην επιλογή των αγορών τους· υποστηρίζει ότι όλες οι μορφές παραγωγής 
βάσει αδείας θα πρέπει να καλύπτονται από κώδικα του τύπου που προαναφέρεται και 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία της σύνταξης ενός τέτοιου κώδικα 
ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κανόνες του ΔΓΕ, περιλαμβανομένων των 
στοιχειωδών προϋποθέσεων για την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε περιπτώσεις όπου 
τα προϊόντα παράγονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή βάσει αδείας σε χώρες μη μέλη·

5. Έχει την πεποίθηση ότι η χρήση κοινοτικών κονδυλίων, ιδίως των κονδυλίων για τη 
βιομηχανία και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρέπει να υπόκειται σε ειδικούς 
κανόνες όσον αφορά την καινοτομία, την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση, και σε 
δεσμεύσεις σύμφωνα με τις οποίες οι επωφελούμενες επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να 
παράγουν μακροπρόθεσμα στην περιοχή αυτή· ζητεί συγκεκριμένα να τηρούνται και να 
ενισχυθούν οι κανόνες για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων·

6. Ζητεί την προστασία των δικαιωμάτων των θιγόμενων εργαζομένων και την εξασφάλιση 
πλήρων εγγυήσεων για την παροχή πληροφοριών προς αυτούς τους εργαζόμενους·
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7. Εξαίρει τη σημασία του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 
2003 σχετικά με την παύση δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που είχαν λάβει 
χρηματοδοτική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί από την Επιτροπή να 
απαιτήσει από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Αλλαγών να εξετάσει με ιδιαίτερη 
προσοχή το φαινόμενο των μετεγκαταστάσεων· 

8. Συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς και προσεκτικά τις 
συντελούμενες διαδικασίες παύσης δραστηριοτήτων και μετεγκαταστάσεων 
επιχειρήσεων, απαιτώντας, σε περίπτωση κατάχρησης, την επιστροφή των χορηγηθεισών 
ενισχύσεων.
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