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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att det är problematiskt med företag i olika EU-länder som 
omlokaliseras.

2. Europaparlamentet anser att omlokaliseringen inte enbart påverkar de så kallade 
traditionella arbetsintensiva industrierna, såsom textil-, beklädnads-, sko-, kabel- och 
träindustrin, utan också de kapitalintensiva industrierna, bland annat järn- och 
stålindustrin, maskin-, skeppsbyggnads-, flyg- och elektronikindustrin och även viktiga 
tjänstesektorer, exempelvis området för utvecklingen av IT-program och finansiella 
tjänster samt informations- och logistiktjänster.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att sociala klausuler skall ingå i 
internationella avtal, på grundval av de fem konventioner inom Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) som anses högst prioriterade, det vill säga konventionerna om 
organisationsrätt, mötesfrihet, förbud mot barn- och tvångsarbete och förbud mot 
diskriminering. Kommissionen uppmanas att verka för att alla medlemsstater skall 
ratificera dessa överenskommelser. Genomförandet av dessa sociala klausuler skall 
åtföljas av positiva åtgärder och incitament för länder och företag att följa dem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att verka för att detta ämne återigen skall 
föras upp på dagordningen vid WTO:s ministerkonferens och för att det skall inrättas en 
kommitté för handel och mänskliga rättigheter som framför allt behandlar frågor som rör 
mänskliga rättigheter i arbetslivet.

4. Europaparlamentet är övertygat om större insyn avseende alla platser där det sker 
produkttillverkning – helt, delvis eller på licens – och avseende gällande 
arbetslagstiftning, vilket skall uppnås bl.a. genom ”uppföranderegler för 
arbetsförhållanden” och ”uppföranderegler för rättvis handel”, skulle kunna bidra till att 
påverka köparna och konsumenterna i deras val av varor. Parlamentet står fast vid att all 
licenstillverkning bör omfattas av uppföranderegler av ovannämnda slag. Kommissionen 
uppmanas således att ta ledningen och utforma sådana uppföranderegler som bör omfatta 
ILO-bestämmelserna, inbegripet minimiregler för arbetstagarrepresentation då varor 
produceras helt, delvis eller på licens i tredje länder.

5. Europaparlamentet anser att utnyttjandet av gemenskapsmedel, i synnerhet finansiering 
till industrin och finansiering från Europeiska socialfonden, skall underställas särskilda 
föreskrifter rörande innovation, lokal utveckling, sysselsättning och det stödmottagande 
företagets långsiktiga tillverkningsåtaganden i området. Parlamentet efterlyser i synnerhet 
att föreskrifterna för utnyttjande av strukturfonderna skall respekteras och stärkas.

6. Europaparlamentet kräver att de drabbade arbetarnas rättigheter skall försvaras och att det 
till fullo skall garanteras att arbetarna kan få information.

7. Europaparlamentet understryker vikten av Europaparlamentets resolution av den 
13 mars 2003 om nedläggning av företag som beviljats ekonomiskt stöd av 
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Europeiska unionen. Parlamentet ber kommissionen att uppmana det europeiska centret 
för övervakning av förändringar att särskilt uppmärksamma omlokaliseringarna.

8. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att på allvar och uppmärksamt följa de 
pågående nedläggningarna och omlokaliseringarna av företag och att kräva att beviljat 
stöd betalas tillbaka om det används felaktigt.
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