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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Pabrėžia, kad įmonių perkėlimas į kitas šalis įvairiose Europos Sąjungos valstybėse 
sukelia sunkių padarinių;

2. Mano, kad įmonių perkėlimas veikia ne vien tik vadinamąsias tradicines pramonės šakas, 
pvz., tekstilės ir aprangos, avalynės, elektros kabelių ir medienos perdirbimo, 
reikalaujančias didelės darbo jėgos koncentracijos, bet ir tokias, kuriose sukoncentruotas 
didelis kapitalas – metalurgijos, mašinų ir laivų statybos, oro transporto ir elektroninų 
prietaisų gamybos, taip pat ir kai kurias svarbias paslaugų sektoriaus sritis, pvz., 
informacinių technologijų ir finansinių paslaugų, informacijos teikimo ir logistikos;

3. Ragina Komisiją siekti, kad į tarptautines sutartis būtų įtraukti straipsniai dėl socialinių 
problemų, prioritetą teikiant klausimams, susijusiems su penkioms Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijomis dėl: teisės steigti organizacijas, susirinkimų laisvės, 
vaikų darbo panaikinimo, priverstinio darbo ir diskriminacijos; ragina skatinti šalis ir 
įmones laikytis šių straipsnių; ragina Komisiją ir Tarybą siekti, kad šie klausimai būtų vėl 
įtraukti į PPO ministrų konferencijos darbotvarkę ir kad būtų sukurtas Prekybos ir 
žmogaus teisių komitetas, kuris spręstų žmogaus teisių problemas darbo pasaulyje;

4. Yra įsitikinęs, kad didesnis visų vietų, kuriose vyksta gamyba, nepaisant to, ar jai išduotas 
standartinis, ar dalinis leidimas, ir galiojančių darbo standartų skaidrumas turi būti 
užtikrinamas remiantis, pavyzdžiui, „Darbo standartų kodeksu“ ir „Sąžiningos prekybos 
kodeksu“. Tai galėtų lemti pirkėjų ir vartotojų pirkimo pasirinkimą. Tvirtina, kad minėti 
kodeksai turėtų reglamentuoti visas gamybos rūšis, kurioms reikia leidimo, ir ragina 
Komisiją vadovauti sudarant tokį kodeksą. Į šį kodeksą turėtų būti įtraukti TDO 
standartai, įskaitant ne valstybių narių gamyboje, kuriai išduotas standartinis arba dalinis 
leidimas, dirbančių darbuotojų minimalius atstovavimo reikalavimus;

5. Mano, kad Bendrijos lėšų, ypač lėšų pramonei ir Europos socialinio fondo lėšų skyrimas 
turi būti susietas su įmonių įsipareigojimais dėl inovacijų, vietinės plėtros, įdarbinimo ir 
gamybos toje vietoje, kur įmonė gauna pelną; ypač ragina, kad būtų sugriežtintos 
struktūrinių fondų naudojimo taisyklės ir jų būtų laikomasi;

6. Prašo apginti su tuo susijusių darbuotojų teises ir užtikrinti teisę gauti informaciją;

7. Pabrėžia 2003 m. kovo 13 d. Europos Parlamente priimtos rezoliucijos dėl įmonių, 
gavusių Europos Sąjungos paramą, uždarymo svarbą; prašo Komisijos, kad įpareigotų 
Europos pokyčių stebėjimo centrą (EPSC) vykdyti išsamią įmonių perkėlimo į kitas šalis 
analizę;

8. Rekomenduoja Komisijai rimtai ir atidžiai stebėti, kaip šiuo metu uždaromos ir 
perkeliamos įmonės, ir reikalauti grąžinti suteiktą paramą, jei ji panaudojama netinkamai.
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