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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa sen vakavuutta, että EU:n eri maissa yritykset siirtyvät muualle;

2. katsoo, että yritysten siirtyminen koettelee paitsi niin sanottuja perinteisiä 
työvoimavaltaisia teollisuudenaloja – esimerkiksi tekstiili-, vaatetus- ja kenkäteollisuutta 
sekä kaapeli- ja puualaa – myös vahvasti pääomavaltaisia teollisuudenaloja – esimerkiksi 
teräs-, kone-, telakka-, lentokone- ja sähkölaiteteollisuutta – sekä muita tärkeitä aloja, 
jotka lukeutuvat palveluammatteihin, esimerkiksi tietokoneohjelmistojen kehittämistä ja 
rahoitus-, tiedotus- ja logistiikkapalveluja;

3. kehottaa komissiota toimimaan sosiaalilausekkeen sisällyttämiseksi kansainvälisiin 
sopimuksiin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n viiden ensisijaisena pidetyn 
yleissopimuksen perusteella, jotka koskevat järjestäytymisoikeutta, kokoontumisoikeutta, 
lapsityövoiman ja pakkotyön kieltoa sekä syrjinnän kieltoa; kehottaa komissiota 
ponnistelemaan sen hyväksi, että nämä sopimukset ratifioidaan kaikissa jäsenvaltioissa; 
kehottaa tukemaan sosiaalilausekkeiden täytäntöönpanoa myönteisillä toimilla ja 
kannustimilla, joiden tarkoituksena on varmistaa, että valtiot ja yritykset noudattavat niitä; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään toiminnallaan sitä, että asia otetaan 
uudelleen myös Maailman kauppajärjestön WTO:n ministerikokouksen asialistalle ja että 
perustetaan kaupan ja ihmisoikeuksien valiokunta, jonka tehtävänä on käsitellä erityisesti 
ihmisoikeuksien toteutumista työelämässä koskevia kysymyksiä;

4. on vakuuttunut, että suurempi avoimuus tuotteiden valmistuspaikkojen – olipa kyse sitten 
valmistuksesta kokonaan, osittain tai lisenssillä – sekä voimassa olevien työehtojen –
jotka on vahvistettava esimerkiksi työehtoja koskevassa koodeksissa ja reilun kaupan 
koodeksissa – suhteen voisi auttaa vaikuttamaan ostajien ja kuluttajien valintoihin; on sitä 
mieltä, että kaikenlaisen lisenssillä tapahtuvan valmistuksen olisi kuuluttava edellä 
kuvatun kaltaisen koodeksin piiriin ja kehottaa komissiota ryhtymään suunnittelemaan 
kyseistä koodeksia, jonka ohjeena olisi käytettävä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n 
normeja, mukaan lukien vähimmäisvaatimukset henkilöstöedustuksen järjestämiseksi 
tapauksissa, joissa tuotteita valmistetaan kokonaan, osittain tai lisenssillä muissa kuin 
jäsenvaltioissa;

5. katsoo, että yhteisön rahoituksen ja erityisesti teollisuuteen ja Euroopan sosiaalirahastosta 
myönnettävän tuen ehtona olisi oltava tuensaajayrityksiä sitovat erityiset säännöt, jotka 
koskevat innovaatiota, paikallista kehitystä, työllisyyttä ja tuotantoa tietyllä alueella; 
kehottaa erityisesti, että rakennerahastojen käyttöä koskevia sääntöjä olisi noudatettava ja 
vahvistettava;

6. vaatii kunnioittamaan asianosaisten työntekijöiden oikeuksia takaamalla työntekijöiden 
tiedotuksen;
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7. korostaa merkitystä, joka on 13. maaliskuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin 
päätöslauselmalla yritysten lakkauttamisesta EU:n rahoitustuen vastaanottamisen jälkeen; 
kehottaa Euroopan komissiota pyytämään työmarkkinasuhteiden seurantakeskusta 
kiinnittämään erityistä huomiota työpaikkojen siirtymisen tutkimiseen;

8. kehottaa komissiota seuraamaan tunnontarkasti meneillään olevia yritysten sulkemis- ja 
siirtymisprosesseja ja tukien väärinkäytön tapauksessa vaatimaan myönnettyjen tukien 
takaisinmaksua.
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