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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla wagę problemu delokalizacji przedsiębiorstw w wielu krajach Unii Europejskiej;

2. stwierdza, że delokalizacja niekorzystnie wpływa nie tylko na przemysł zwany 
tradycyjnym o wysokiej koncentracji zatrudnienia, jak np. przemysł włókienniczy, 
odzieżowy, obuwniczy, kablowy czy drzewny, ale również na przemysł o wysokiej 
koncentracji kapitału, taki jak: przemysł hutniczy, maszynowy, stoczniowy, lotniczy, 
wyposażenia elektronicznego oraz w ważnych dziedzinach sektora usług, takich jak rozwój 
oprogramowania informatycznego, usług finansowych, informacyjnych i logistycznych;

3. wzywa Komisję do pracy nad włączeniem klauzul socjalnych do traktatów 
międzynarodowych, na podstawie pięciu konwencji MOP, które uważa się za 
priorytetowe, mianowicie dotyczących prawa organizowania się, zrzeszania się, zniesienia 
pracy dzieci, pracy przymusowej i dyskryminacji; wzywa do tego, aby wdrożenie tych 
klauzul socjalnych było poparte konkretnymi środkami i bodźcami, tak aby państwa i 
przedsiębiorstwa podporządkowały się tym klauzulom; wzywa Komisję i Radę do pracy 
nad zapewnieniem, aby sprawa ta ponownie znalazła się w porządku dziennym konferencji 
ministerialnej WTO oraz aby został utworzony komitet ds. handlu i praw człowieka, który 
zajmowałby się przede wszystkim kwestiami praw człowieka w świecie pracy;

4. jest przekonana, że większa przejrzystość w odniesieniu do wszystkich miejsc, gdzie 
wytwarza się produkty, będące całkowicie, lub częściowo, na licencji, oraz zabezpieczenie 
obowiązujących standardów pracy za pomocą, na przykład, „kodeksu dotyczącego 
standardów pracy” i „kodeksu uczciwego handlu”, pomogłoby wpływać na kupujących i 
konsumentów dokonujących wyborów dotyczących zakupów; twierdzi, że wszystkie 
formy produkcji na licencji powinny być objęte kodeksem powyższego rodzaju oraz 
wzywa Komisję, aby objęła przewodnictwo w zaprojektowaniu takiego kodeksu, w którym 
powinny znaleźć się standardy MOP, w tym minimalne warunki dotyczące reprezentacji 
pracowniczej w przypadkach, w których towary produkowane są całkowicie lub częściowo 
na licencji w krajach nie należących do Unii Europejskiej;

5. uważa, iż wykorzystanie funduszy wspólnotowych, zwłaszcza funduszy przeznaczonych 
na przemysł i z Europejskiego Funduszu Społecznego, powinno być uwarunkowane 
specjalnymi przepisami dotyczącymi innowacji, rozwoju lokalnego, zatrudnienia oraz 
długoterminowymi zobowiązaniami korzystających przedsiębiorstw dotyczącymi 
produkcji na tym terytorium; wzywa w szczególności do poszanowania i wzmocnienia 
przepisów w sprawie wykorzystania funduszy strukturalnych;

6. zwraca się o ochronę praw poszkodowanych pracowników oraz zapewnienia im pełnej 
gwarancji dostępu do informacji;

7. podkreśla wagę Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dn. 13 marca 2003r. w sprawie 
zamykania przedsiębiorstw po przyznaniu im pomocy finansowej przez Unię Europejską; 
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kieruje prośbę do Komisji, aby ta zwróciła się do Europejskiego Centrum Monitorowania 
Zmian (EMCC) o prowadzenie badań dotyczących delokalizacji;

8. zaleca Komisji, aby w sposób poważny i uważny śledziła obecne procesy zamykania i 
delokalizacji przedsiębiorstw, żądając zwrotu przyznanej pomocy w przypadku 
niewłaściwego jej wykorzystywania.
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