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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat het verschijnsel van de bedrijfsoverplaatsingen ernstige gevolgen heeft in 
diverse lidstaten van de Europese Unie;

2. is van mening dat overplaatsing van bedrijfsactiviteit niet alleen voorkomt bij de 
traditionele en arbeidsintensieve ondernemingen zoals textiel en kleding, schoeisel, 
bedrading en hout, maar ook in zeer kapitaalintensieve sectoren zoals staal, machinebouw, 
scheepsbouw, luchtvaart en elektronische apparatuur, ja zelfs belangrijke delen van de 
dienstensector, zoals computerprogrammatuur, financiële diensten, informatie en 
logistiek;

3. dringt er bij de Commissie op aan ernaar te streven sociale bepalingen in internationale 
verdragen op te nemen, en wel op basis van de vijf prioritair beschouwde IAO-conventies, 
namelijk het recht van organisatie, het recht van vergadering, het verbod op kinderarbeid 
en dwangarbeid, alsmede het verbod op discriminatie; dringt erop aan op de 
tenuitvoerlegging van deze sociale bepalingen te flankeren met positieve maatregelen en 
prikkels voor landen en bedrijven om zich eraan te houden; dringt er bij de Commissie en 
de Raad op aan zich ervoor in te zetten dat deze materie in het kader van de ministeriële 
WTO-conferentie weer op de agenda wordt geplaatst en dat er een comité voor handel en 
mensenrechten wordt opgericht dat zich met name bezighoudt met de mensenrechten op 
de werkvloer;

4. is ervan overtuigd dat grotere transparantie met betrekking tot alle plaatsen waar goederen 
worden geproduceerd, zowel geheel als gedeeltelijk of in licentie, en de geldende 
arbeidsnormen, die zouden moeten vastgelegd in een 'codex arbeidsnormen' en een 'codex 
fair trade', het koopgedrag van consumenten kunnen beïnvloeden; houdt vol dat alle 
vormen van productie in licentie moeten vallen onder een bovengenoemde codex en 
verzoekt de Commissie het voortouw te nemen bij de opstelling van een dergelijke codex 
die de IAO-normen zou moeten omvatten, met inbegrip van de minimale voorwaarden 
voor werknemersvertegenwoordiging in gevallen waarin goederen geheel of gedeeltelijk 
of in licentie worden geproduceerd in niet-lidstaten;

5. is van mening dat het gebruik van communautaire middelen, en met name subsidies voor 
de industrie en steun uit het Europees Sociaal Fonds, afhankelijk moet worden gemaakt 
van specifieke regels inzake innovatie, lokale ontwikkeling, werkgelegenheid en 
productieafspraken op het grondgebied van de gesubsidieerde bedrijven voor de lange 
termijn; dringt er met name op aan dat de regels inzake het gebruik van de 
Structuurfondsen worden nageleefd en aangescherpt;

6. dringt aan op bescherming van de rechten van de getroffen werknemers en op garanties 
voor de verstrekking van volledige informatie aan de werknemers;
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7. onderstreept het belang van de resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2003 
over bedrijven die sluiten nadat zij subsidies van de Europese Unie hebben ontvangen; 
verzoekt de Commissie de Europese Waarnemingspost voor veranderingen te verzoeken 
bijzondere aandacht te besteden aan de studie van de bedrijfsverplaatsingen;

8. beveelt de Commissie aan ernstig en aandachtig toe te zien op het huidige proces van 
sluiting en overplaatsing van bedrijven en verlangt dat toegekende steun wordt 
teruggegevorderd wanneer er oneigenlijk gebruik van is gemaakt.
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