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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. zdôrazňuje závažnosť delokalizácie podnikov niekoľkých členských štátoch;

2. domnieva sa, že delokalizácia sa nedotýka iba tzv. tradičného priemyslu s vysokým 
podielom pracovných síl, ako je textilný a odevný priemysel, obuvnícky priemysel, 
výroba káblov a drevársky priemysel, ale aj priemyslu s vysokým podielom kapitálu, ako 
je hutníctvo, strojárstvo, lodný priemysel, letectvo, výroba elektronického vybavenia a 
iných dôležitých oblastí v sektore služieb, ako je vývoj počítačových programov a 
finančnej služby, informačnej a logistickej služby;

3. vyzýva Komisiu, aby sa snažila o zahrnutie sociálnych doložiek do medzinárodných 
zmlúv a aby pritom vychádzala z piatich dohovorov MOP, ktoré sú prioritami, najmä z 
práva organizovať, slobody združovania a odstránenia detskej práce, nútenej práce a 
diskriminácie; žiada o to, aby uplatňovanie týchto sociálnych doložiek bolo podporené 
pozitívnymi opatreniami a stimulmi určenými krajinám a podnikom, ktorých sa tieto 
doložky týkajú; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa snažili o zabezpečenie opätovného 
umiestnenia tejto otázky na program Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO) a aby bol zriadený výbor pre obchod a ľudské práva, ktorý by sa 
zaoberal predovšetkým otázkami ľudských práv vo svete práce;

4. je toho názoru, že väčšia transparentnosť v súvislosti s lokalitami, v ktorých sa vyrábajú 
výrobky, či už celé, ich časti, alebo v licencii a platné pracovné normy, ktoré zabezpečí 
napr. „codex for working standards“ a „fair trade codex“, by mohli pomôcť ovplyvniť 
kupujúcich a spotrebiteľov pri ich voľbe; trvá na tom, aby sa všetky formy licenčnej 
výroby pripojili k takémuto kódexu a vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy pri tvorbe 
takéhoto kódexu, ktorý by mal zahŕňať štandardy Medzinárodnej organizácie práce a 
minimálne podmienky zastúpenia zamestnancov v prípadoch celkovej, čiastočnej alebo 
licenčnej výroby v nečlenských krajinách;

5. domnieva sa, že využívanie finančných prostriedkov Spoločenstva a najmä tých, ktoré sú 
určené pre priemysel a z Európskeho sociálneho fondu, by malo byť podmienené 
špecifickými pravidlami vzťahujúcimi sa na inovácie, miestny rozvoj, zamestnanosť a 
dlhodobé záväzky týkajúce sa výroby v rámci územia, na ktorom sa nachádza daný 
podnik; žiada predovšetkým o dodržiavanie a posilnenie pravidiel využívania 
štrukturálnych fondov;

6. žiada o ochranu práv dotknutých pracovníkov a úplné zaručenie informovanosti 
pracovníkov;

7. zdôrazňuje význam uznesenia Európskeho parlamentu z 13. marca 2003 o zatváraní 
podnikov, ktoré prijali finančnú podporu Európskej Únie; žiada Komisiu, aby požiadala 
Európske monitorovacie centrum pre zmeny, aby venovalo mimoriadnu pozornosť štúdiu 
delokalizácie;
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8. odporúča Komisii, aby starostlivo sledovala priebeh zatvárania a delokalizácie podnikov, 
ktoré prebiehajú v súčasnej dobe a v prípade ich zneužitia vyžadovala úhradu pridelených 
príspevkov.
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