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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka uzņēmumu pārvietošana ir būtisks jautājums atsevišķās Eiropas Savienības 
valstīs;

2. uzskata, ka pārvietošana skar ne tikai tādas “tradicionālās” rūpniecības nozares ar lielu 
darbaspēka patēriņu kā tekstilrūpniecība un apģērbu ražošana, apavu ražošana, kabeļu 
ražošana un kokrūpniecība, bet arī tādas nozares, kurās nepieciešami lieli 
kapitālieguldījumi, kā tērauda ražošana, mašīnbūve, kuģu būve, aviācija un elektroniskās 
iekārtas, kā arī daudzas pakalpojumu nozares, piemēram, programmatūras izstrādi un 
finanšu, informācijas un loģistikas pakalpojumus;

3. aicina Komisiju panākt sociālā nodrošinājuma klauzulu iekļaušanu starptautiskajos 
līgumos, pamatojoties uz tādām Starptautiskās Darba organizācijas piecās konvencijās 
iekļautām prioritātēm, kā tiesības apvienoties organizācijās, pulcēšanās brīvība un bērnu 
darba izskaušana, piespiedu darbs un diskriminācija; aicina īstenot šīs sociālā 
nodrošinājuma klauzulas, to īstenošanu atbalstot ar valstu un uzņēmumu veiktiem 
paraugpasākumiem un veicināšanas pasākumiem šo klauzulu ievērošanā; aicina Komisiju 
un Padomi nodrošināt, lai šo jautājumu vēlreiz iekļautu PTO ministru konferences darba 
kartībā, kā arī lai izveidotu tirdzniecības un cilvēktiesību komiteju, kas īpaši nodarbotos ar 
jautājumiem par cilvēktiesībām darba vidē;

4. uzskata, ka jānodrošina lielāka pārredzamība visās produktu ražošanas vietās, gan visa 
produkta, gan tā sastāvdaļu ražošanas vietās, vai vietās, kur produktu ražo pēc licences, kā 
arī tādi spēkā esoši darba standarti, kurus noteiktu, piemēram, “darba standartu kodekss” 
un “godīgas tirdzniecības kodekss”, iepērkoties varētu ietekmēt pircēju un patērētāju 
izvēli; uzskata, ka uz visa veida licencētu ražošanu jāattiecina iepriekš minētais kodekss, 
un aicina Komisiju uzņemties šāda kodeksa izstrādes vadību, kas ietvertu SDO standartus, 
tostarp nosacījumu minimumu darbinieku pārstāvniecībai gadījumos, kad preces tiek 
ražotas gabalā, pa sastāvdaļām vai pēc licences ārpuskopienas valstīs;

5. uzskata, ka Kopienas fondu izlietojums, jo īpaši rūpniecības finansējums un Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļu izlietojums, jāveic saskaņā ar īpašiem noteikumiem attiecībā uz 
inovāciju, vietējo attīstību, nodarbinātību un teritorijas saņēmējuzņēmumu ilgtermiņa 
ražošanas saistībām; aicina jo īpaši ievērot un pastiprināt noteikumus par struktūrfondu 
izlietojumu;

6. aicina aizsargāt iesaistīto strādnieku tiesības un garantēt pilnīgu strādnieku informēšanu;

7. pievērš lielu uzmanību Parlamenta 2003. gada 13. marta rezolūcijai par uzņēmumu 
slēgšanu pēc Eiropas Savienības finansiālā atbalsta piešķiršanas; aicina Komisiju pieprasīt 
Eiropas Pārmaiņu uzraudzības centram pārvietošanas izpēti veikt ar īpašu uzmanību;

8. iesaka Komisijai pienācīgi un rūpīgi pārraudzīt pašreizējo uzņēmumu slēgšanu un 
pārvietošanu un pieprasīt piešķirto līdzekļu atmaksu, ja tie izlietoti ļaunprātīgā veidā.
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