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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ettevõtete teise asukohta üleviimine on erinevates Euroopa Liidu riikides 
tõsine probleem;

2. leiab, et asukoha üleviimine ei puuduta ainult nö traditsioonilisi tööjõupõhiseid 
tööstusharusid, nagu näiteks tekstiili- ja rõiva-, kinga-, kaabli- ja puidutööstust, vaid ka 
kapitalipõhiseid tööstusharusid, nagu näiteks raua-, masina-, laevaehitus-, lennundus- ja 
elektroonikatööstust ning teisi teenustesektori olulisi alasid, näiteks IT-programmide ja 
finants- ja infotööstuste ning logistika arengut;

3. kutsub komisjoni üles töötama sotsiaalsete klauslite rahvusvahelistesse lepingutesse 
kaasamise heaks ja tegema seda viie prioriteetideks peetava ILO konventsiooni alusel, 
nimelt organiseerumisõigus, kogunemisvabadus ning laste tööjõu, sunniviisilise töö ja 
diskrimineerimise kõrvaldamine; nõuab, et kõnealuste sotsiaalsete klauslite rakendamist 
toetataks positiivsete meetmete ning riikidele ja äriühingutele stiimulite pakkumisega neist 
kinnipidamiseks; kutsub komisjoni ja nõukogu üles töötama selle nimel, et tagada 
kõnealuse teema lülitamine uuesti WTO ministrite konverentsi päevakorda ning asutada 
kaubanduse ja inimõiguste komisjon, kes tegeleks eelkõige inimõiguste küsimustega 
tööelu valdkonnas;

4. on veendunud, et suurem läbipaistvus kõigi kohtade puhul, kus valmistatakse toodangut 
kas täielikult, osaliselt või litsentsile vastavalt, ja kehtivate tööstandardite puhul, mis 
tagatakse näiteks “tööstandardite koodeksi” ja “õiglase kaubanduse koodeksi” abil, võib 
aidata mõjutada ostjaid ja tarbijaid nende ostuvalikul; väidab, et kõik litsentsile vastavad 
toodanguvormid tuleks hõlmata eespool mainitud tüüpi koodeksiga, ja kutsub komisjoni 
üles võtma juhtrolli kõnealuse koodeksi kavandamisel, mis peaks hõlmama ILO 
standardeid, sealhulgas töötaja esindatuse miinimumtingimusi juhtudel, kui kaupu 
toodetakse täielikult, osaliselt või litsentsile vastavalt mitteliikmesriikides;

5. leiab, et ühenduse fondide kasutamine ja eriti tööstuse rahastamine ning Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastamine peaks alluma erireeglitele, mis on seotud innovatsiooni, 
kohaliku arengu, tööhõive ja toetust saavate ettevõtte tootmiskohustustega antud 
territooriumil; nõuab eriti struktuurifondides kasutatavatest reeglitest kinnipidamist ja 
nende tugevdamist;

6. nõuab töötajate õiguste kaitsmist ja nende täieliku teavitamise tagamist;

7. rõhutab Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2003. aasta resolutsiooni olulisust ettevõtete 
sulgemise kohta, mis on saanud Euroopa Liidult finantsabi; kutsub komisjoni üles, et ta 
paluks Euroopa Muutuste Seirekeskusel asukoha üleviimisega seotud uuringutele erilist 
tähelepanu pöörata;

8. soovitab komisjonil hoolikalt jälgida käimasolevat ettevõtete sulgemise ja üleviimise 
protsessi ning väärtarvituse puhul nõuda antud abi tagasimaksmist.
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