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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a vállalatáthelyezés több tagállamban súlyos problémát jelent;

2. úgy ítéli meg, hogy az áthelyezés nem csak a hagyományosnak nevezett, nagy arányú 
munkaerőt alkalmazó iparágakat érinti, mint a textilipar, a cipőipar, a kábelfektetés és a 
faipar, de a tőkeigényes iparágakat is, mint a kohászat, a gépgyártás, a hajóépítés, a 
repülőgépgyártás és az elektronikai berendezések, valamint a szolgáltatási szektor egyéb 
fontos területeit, mint az informatikai programok kifejlesztése és a pénzügyi, tájékoztatási 
illetve logisztikai szolgáltatások;

3. felhívja a Bizottságot, hogy munkálkodjon azon, hogy szociális rendelkezések kerüljenek 
be a nemzetközi szerződésekbe, ennek alapja a prioritásként számon tartott öt ILO-
egyezmény legyen, azaz a szervezkedési jog, a gyülekezési szabadság és a 
gyermekmunka, a kényszermunka és a megkülönböztetés megszüntetése; felhív, hogy e 
szociális rendelkezések végrehajtását támogassák pozitív intézkedésekkel és 
ösztönzőkkel, azon országok és vállalatok esetében, amelyek alkalmazkodnak ezekhez a 
rendelkezésekhez; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, biztosítsák, hogy ez a kérdés ismét 
napirendre kerüljön a WTO miniszteri konferenciáján, és hogy létrejöjjön egy 
kereskedelmi és emberi jogi bizottság, amely főként a foglalkoztatás terén felmerülő 
emberi jogi kérdésekkel foglalkozna;

4. meg van győződve arról, hogy a nagyobb átláthatóság a termékek valamennyi gyártási 
helye tekintetében – ahol akár teljes egészében, részben vagy engedéllyel állítanak elő 
termékeket – és a hatályos munkaügyi szabványokat illetően, amelyeket például a 
„munkaügyi szabványkódex” és „a tisztességes kereskedelem kódexe” biztosíthatna, 
segíthetnének befolyásolni a vásárlókat és a fogyasztókat vásárlási döntéseikben; 
fenntartja, hogy az engedéllyel rendelkező gyártás minden formájára vonatkoznia kellene 
a fenti kódextípusok egyikének, és felhívja a Bizottságot, kezdeményezze egy ilyen kódex 
kidolgozását, amely magában foglalná az ILO-szabványokat, beleértve a munkavállalói 
képviselet minimumfeltételeit olyan esetekben, amikor az árukat teljes egészében, részben 
vagy engedéllyel közösségen kívüli országokban gyártják;

5. úgy ítéli meg, hogy a közösségi alapok felhasználását, és különösen az ipar 
finanszírozását és az Európai Szociális Alapból származó finanszírozást a 
kedvezményezett vállalatok hosszú távú, az innovációval, a helyi fejlesztéssel, a 
foglalkoztatással és a területen belüli termeléssel kapcsolatos kötelezettségvállalására 
vonatkozó szabályoktól kellene függővé tenni; különösen a strukturális alapok 
felhasználási szabályainak tiszteletben tartására és megerősítésére szólít fel;

6. felhív az érintett munkavállalók jogainak védelmére, és tájékoztatásuk teljes mértékű 
garantálására;

7. hangsúlyozza az Európai Parlament 2003. március 13-i, az Európai Unió pénzügyi 
segélyéből részesült vállalatok bezárásáról szóló állásfoglalása fontosságát; kéri, hogy a 
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Bizottság kérje meg az Európai Változásmegfigyelő Központot, hogy fordítson különös 
figyelmet az áthelyezések tanulmányozására;

8. ajánlja, hogy a Bizottság alaposan és gondosan kövesse nyomon a folyamatban lévő 
vállalatmegszüntetéseket és -áthelyezéseket, és konfliktus esetén kérje a kiutalt segélyek 
visszafizetését.
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