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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je selitev proizvodnje podjetij v več državah Evropske unije resna zadeva;

2. meni, da selitev proizvodnje ne zadeva samo tako imenovanih tradicionalnih delovno 
intenzivnih industrijskih panog, kot so tekstilna industrija in industrija oblačil, obutvena 
industrija, izdelava žic in kablov ter lesna industrija, ampak tudi kapitalsko intenzivne 
panoge, kot so jeklarska industrija, strojna industrija, ladjedelništvo, letalska industrija in 
industrija elektronskih komponent, poleg tega pa tudi velik del storitvenega sektorja, na
primer razvoj programske opreme ter finančne, informacijske in logistične storitve;

3. poziva Komisijo k prizadevanju za vključitev socialnih klavzul v mednarodne pogodbe 
na podlagi petih konvencij ILO (International Labour Organization – Mednarodna 
organizacija dela), ki predstavljajo prednostne naloge, in sicer pravice do organiziranja, 
svobode zbiranja ter odprave dela otrok, prisilnega dela in diskriminacije; poziva, da se 
izvajanje teh socialnih klavzul podpre s pozitivnimi ukrepi in spodbudami za države in 
podjetja, da bodo pri njih vztrajali; poziva Komisijo in Svet k prizadevanjem za 
zagotovitev, da se ta zadeva ponovno umesti na dnevni red ministrske konference STO 
ter da se ustanovi odbor za trgovino in človekove pravice, ki bo obravnaval zlasti 
vprašanja človekovih pravic v svetu dela;

4. meni, da bi z zagotavljanjem večje preglednosti glede vseh lokacij, kjer poteka 
proizvodnja izdelkov v celoti, delno ali po licenci, ter veljavnih delovnih standardov z na 
primer „kodeksom delovnih standardov“ in „kodeksom poštene trgovine“lahko vplivali 
na odločitev kupcev in potrošnikov pri nakupovanju; vztraja, da je treba v podobnem 
kodeksu zajeti vse oblike licenčne proizvodnje, in poziva Komisijo, da prevzame pobudo 
pri oblikovanju takšnega kodeksa, ki bi vseboval standarde ILO, vključno z minimalnimi 
pogoji za zastopanost delavcev v primerih, ko so proizvodi v celoti, deloma ali licenčno 
proizvedeni v državi nečlanici EU;

5. meni, da je treba pri uporabi sredstev Skupnosti, še posebej sredstev, namenjenih 
industriji, in sredstev Evropskega socialnega sklada, upoštevati določena pravila o 
inovacijah, lokalnem razvoju, zaposlovanju in o dolgoročni zavezi podjetij, ki koristijo 
sredstva, o proizvodnji na danem območju; še posebej poziva k spoštovanju in krepitvi 
pravil o uporabi strukturnih skladov;

6. poziva k varstvu pravic prizadetih delavcev in k popolni zagotovitvi obveščanja delavcev;

7. opozarja na pomembnost Resolucije Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2003 o 
zapiranju podjetij, potem ko so prejela finančno pomoč Evropske unije; poziva Komisijo, 
naj Evropski center za spremljanje sprememb zaprosi, da s posebno pozornostjo preuči 
selitve proizvodnje;

8. priporoča, naj Komisija primerno in pozorno spremlja trenutno zapiranje podjetij in 
selitve proizvodnje ter zahteva vračilo sredstev pomoči, če so bila ta zlorabljena.
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