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΄ πινα δικαιω
΄ µατα στην
Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Τα ανθρω
εργασι΄α»
(2001/C 260/14)
Κατα΄ τη συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 30η΄ς Νοεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23, παρα΄γραφος 3, του
Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για
το ανωτε΄ρω θε΄µα.
Συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 11, παρα΄γραφος 4, και το α΄ρθρο 19, παρα΄γραφος 1, του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ της, η
ΟΚΕ αποφα΄σισε να συγκροτη΄σει υποεπιτροπη΄ στην οποι΄α ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν.
Η υποεπιτροπη΄ υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ της στις 11 Ιουνι΄ου 2001 (εισηγητη΄ς: ο κ. Putzhammer,
συνεισηγητη΄ς: ο κ. Gafo Fernandez).
Κατα΄ την 383η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 12ης και 13ης Ιουλι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 12ης Ιουλι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 120 ψη΄φους υπε΄ρ, 10 ψη΄φους
κατα΄ και 23 αποχε΄ς.
1. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
1.1.
Στις 18 Οκτωβρι΄ου 2000, ο Επι΄τροπος κ. Lamy ζη΄τησε
απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να προβει΄ στην
κατα΄ρτιση διερευνητικη΄ς γνωµοδο΄τησης µε θε΄µα «Τα ανθρω΄πινα
δικαιω΄µατα στο χω΄ρο εργασι΄ας».

2. Ο στο΄χος της γνωµοδο΄τησης
2.1.
Κυ΄ριος στο΄χος της γνωµοδο΄τησης ει΄ναι να διευκρινιστει΄ η
α΄ποψη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για το θε΄µα
«Εµπο΄ριο και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη» υ΄στερα απο΄ διαβουλευ΄σεις µε
την οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω΄ν, καθω΄ς και να ενταχθει΄ η
α΄ποψη αυτη΄ στη διαπραγµατευτικη΄ θε΄ση της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη ασχοληθει΄ µε το θε΄µα αυτο΄ σε δια΄φορες
παλαιο΄τερες γνωµοδοτη΄σεις.
2.2.
Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, αφου΄ αναλυθου΄ν οι πολυ΄πλοκες
σχε΄σεις που υφι΄στανται µεταξυ΄ του εµπορι΄ου και της κοινωνικη΄ς
ανα΄πτυξης, καθω΄ς και µεταξυ΄ του εµπορι΄ου και της καταπολε΄µησης
της φτω΄χιας, θα καταστει΄ δυνατο΄ να χαραχθει΄ µι΄α γενικη΄ στρατηγικη΄ και να διευκρινισθει΄ ο΄τι οι βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας δεν
ει΄ναι — και δεν θα πρε΄πει οι αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες να θεωρη΄σουν
ο΄τι ει΄ναι — µι΄α λανθα΄νουσα πολιτικη΄ προστατευτισµου΄ που
ασκει΄ται απο΄ τις βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες.
2.3.
Επι΄σης θα ΄εχει ιδιαι΄τερο ενδιαφε΄ρον να εξεταστου΄ν οι
σχε΄σεις µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν προτυ΄πων και της ροη΄ς του
εµπορι΄ου, καθω΄ς και η αλληλεπι΄δραση µεταξυ΄ οικονοµικη΄ς
ανα΄πτυξης και βελτι΄ωσης των συνθηκω΄ν εργασι΄ας.

3. Θε΄µατα που εξετα΄ζονται στη γνωµοδο΄τηση
3.1.

Επισκο΄πηση της κατα΄στασης:

Το διεθνε΄ς εµπο΄ριο ΄εχει ανα΄γκη απο΄ διεθνει΄ς κανο΄νες. Στους
κανο΄νες αυτου΄ς υπα΄γονται και τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα των

εργαζοµε΄νων. Επιπλε΄ον, οι εκτεταµε΄νες επιπτω΄σεις της παγκοσµιοποι΄ησης στον τοµε΄α της εργασι΄ας ο΄ξυναν τη συζη΄τηση σχετικα΄ µε
τα θεµελιω΄δη δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων.
3.1.1. Απο΄ το ∆ευ΄τερο Παγκο΄σµιο Πο΄λεµο και µετα΄, η συ΄νδεση
του εµπορι΄ου µε την κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη αποτε΄λεσε σηµαντικη΄
πτυχη΄ των διεθνω΄ν σχε΄σεων, γεγονο΄ς το οποι΄ο θεµελιω΄θηκε,
εξα΄λλου, και ως βασικη΄ αρχη΄ του Χα΄ρτη της Αβα΄νας της ∆ιεθνου΄ς
Οργα΄νωσης Εµπορι΄ου. Ωστο΄σο, η Γενικη΄ Συµφωνι΄α ∆ασµω΄ν και
Εµπορι΄ου του 1948 (ΓΣ∆Ε) ΄εδωσε κυρι΄ως ΄εµφαση στην ελευθε΄ρωση του εµπορι΄ου ως µε΄σου στη΄ριξης της ανα΄πτυξης και της
απασχο΄λησης.
3.1.2. Η ΟΚΕ τονι΄ζει τη σηµασι΄α που το ελευ΄θερο εµπο΄ριο ΄εχει
για την παγκο΄σµια οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη. Η οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη
αποτελει΄ τον θεµελιω΄δη συντελεστη΄ της ευηµερι΄ας δεδοµε΄νου
ο΄τι αυξα΄νει τον πλου΄το, δηµιουργει΄ θε΄σεις απασχο΄λησης και
επιτυγχα΄νει µει΄ωση της φτω΄χιας. Ει΄ναι ωστο΄σο απαραι΄τητο να
προβλεφθει΄ ΄ενα πλαι΄σιο για την ανα΄πτυξη το οποι΄ο να οδηγη΄σει
στην επι΄τευξη αυτω΄ν των στο΄χων. Ως προς το θε΄µα αυτο΄, η ΟΚΕ
επιβεβαιω΄νει τη σηµασι΄α µια΄ς αειφο΄ρου και κοινωνικα΄ υπευ΄θυνης
ανα΄πτυξης.
3.1.3. Τα στοιχει΄α του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου
καταδεικνυ΄ουν ο΄τι οι αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες (µε εξαι΄ρεση τις
χω΄ρες που βρι΄σκονται σε εµπο΄λεµη κατα΄σταση και τα πρω΄ην
κοµµουνιστικα΄ κρα΄τη), οι οποι΄ες συµµετε΄χουν στις ελευ΄θερες
συναλλαγε΄ς σε παγκο΄σµια κλι΄µακα, σηµει΄ωσαν ετη΄σια αυ΄ξηση των
εξαγωγω΄ν της τα΄ξης του 4,3 % κατα΄ µε΄σο ο΄ρο τη δεκαετι΄α του
'80 και της τα΄ξης του 6,4 % κατα΄ τη δεκαετι΄α του '90. Πρα΄γµατι,
το ποσοστο΄ των εξαγωγω΄ν στο ΑΕΠ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν
΄εχει συνολικα΄ αυξηθει΄, η αυ΄ξηση ωστο΄σο αυτη΄ ΄εχει συγκεντρωθει΄
΄ ρες (τρεις της Λατινικη΄ς Αµερικη΄ς και δε΄κα
αποκλειστικα΄ σε 13 χω
στην Ανατολικη΄ και Νοτιοανατολικη΄ Ασι΄α), οι οποι΄ες απο΄ πλευρα΄ς
οικονοµικη΄ς ευρωστι΄ας και επιπε΄δου ανα΄πτυξης βρι΄σκονται πλε΄ον
πλησιε΄στερα στις ανεπτυγµε΄νες βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες. Στις α΄λλες δε
αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, οι εξαγωγε΄ς συνι΄στανται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο
απο΄ πρω΄τες υ΄λες και ο΄χι απο΄ βιοµηχανικα΄ αγαθα΄. Αυτο΄ οφει΄λεται
µεταξυ΄ α΄λλων στο γεγονο΄ς ο΄τι οι αναπτυγµε΄νες χω΄ρες ελα΄χιστα
΄εχουν ανοι΄ξει τις αγορε΄ς τους σε γεωργικα΄ προϊο΄ντα προερχο΄µενα
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Η σηµασι΄α της εφαρµογη΄ς βασικω
΄ ν κανο΄νων εργασι΄ας
΄ ν της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς
ως κατευθυντη΄ριων αρχω
οργα΄νωσης

απο΄ τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, ενω΄ η µεταποιητικη΄ βιοµηχανι΄α
βρι΄σκεται αντιµε΄τωπη µε τεχνολογικε΄ς δυσκολι΄ες και τεχνικα΄
εµπο΄δια που δεν της επιτρε΄πουν να ει΄ναι ανταγωνιστικη΄ στις εν
λο΄γω αγορε΄ς.

3.2.

3.1.4. Απο΄ την ΄εκθεση της ∆ια΄σκεψης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
για το Εµπο΄ριο και την Ανα΄πτυξη (Unctad) του 1997 προκυ΄πτει
ο΄τι η προ΄σβαση στην αγορα΄ και η ελευθε΄ρωση του εµπορι΄ου δεν
οδηγου΄ν αυτο΄µατα σε αυ΄ξηση της ανα΄πτυξης στις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες. Οι λο΄γοι ει΄ναι η µει΄ωση των τιµω΄ν των πρω΄των υλω΄ν, η
περιορισµε΄νη οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη των αναπτυγµε΄νων χωρω΄ν στη
δεκαετι΄α του ενενη΄ντα, καθω΄ς και η ακαµψι΄α των προγραµµα΄των
φορολογι΄ας και σταθεροποι΄ησης των τιµω΄ν στις αναπτυγµε΄νες
χω΄ρες, γεγονο΄ς που οδη΄γησε σε εξασθε΄νηση της εγχω΄ριας ζη΄τησης.

3.2.1. Πολλοι΄ ει΄ναι οι παρα΄γοντες που µπορου΄ν να οδηγη΄σουν
σε βελτι΄ωση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς κατα΄στασης, ο΄πως
περιγρα΄φηκε στο προηγου΄µενο κεφα΄λαιο. Για παρα΄δειγµα, οι
βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας της ∆ΟΕ, που καθορι΄στηκαν σε διεθνη΄
κλι΄µακα το 1998, αποτελου΄ν ΄ενα σηµαντικο΄ µε΄σο δεδοµε΄νου ο΄τι:

3.1.5. Η υ΄παρξη αντικρουο΄µενων συµφερο΄ντων και διαφορετικω΄ν αντιλη΄ψεων δεν µπορει΄ να θε΄σει υπο΄ αµφισβη΄τηση το γεγονο΄ς
ο΄τι η παγκοσµιοποι΄ηση θα οδηγη΄σει, κανονικα΄, σε γενικη΄ βελτι΄ωση
της ποιο΄τητας διαβι΄ωσης. Ωστο΄σο, υπα΄ρχουν ενδει΄ξεις ο΄τι η
΄ νει πα΄ντοτε τους δει΄κτες ανα΄πτυοικονοµικη΄ ανα΄πτυξη δεν βελτιω
ξης (ο΄πως η φτω΄χια, το µορφωτικο΄ επι΄πεδο, το ποσοστο΄ βρεφικη΄ς
θνησιµο΄τητας, η γενικη΄ προ΄σβαση στην υγειονοµικη΄ περι΄θαλψη).
Η ενισχυµε΄νη ανα΄πτυξη εξακολουθει΄ να αποτελει΄ την κινητη΄ρια
δυ΄ναµη της βελτι΄ωσης της κατα΄στασης της απασχο΄λησης. Αλλα΄
ανα΄πτυξη δεν σηµαι΄νει αυτο΄µατα περισσο΄τερες θε΄σεις απασχο΄λησης και λιγο΄τερη φτω΄χια. Υπα΄ρχουν δια΄φορα ει΄δη ανα΄πτυξης. Εα΄ν
η ανα΄πτυξη οδηγει΄ — ο΄πως συµβαι΄νει στην Βραζιλι΄α, την
Κολοµβι΄α, την Κε΄νυα η΄ την Νο΄τιο Αφρικη΄ — σε µεγαλυ΄τερη
κοινωνικη΄ ανισο΄τητα απο΄ πλευρα΄ς αποδοχω΄ν και εισοδη΄µατος,
το΄τε η φτω΄χια µα΄λλον αυξα΄νεται και κατ' επε΄κταση τι΄θενται
εµπο΄δια στην ανα΄πτυξη (1).

3.1.6. Σε πολλα΄ µε΄ρη στον κο΄σµο δεν ΄εχει καταστει΄ δυνατο΄ να
µειωθει΄ σηµαντικα΄ η φτω΄χια η΄ το χα΄σµα, σε ο΄ρους ανα΄πτυξης και
ευηµερι΄ας, που χωρι΄ζει τις φτωχε΄ς απο΄ τις πλου΄σιες χω΄ρες.
Το 1960, το κατα΄ κεφαλη΄ν ακαθα΄ριστο εγχω΄ριο προϊο΄ν στις
20 πλουσιο΄τερες χω΄ρες του κο΄σµου η΄ταν 18 φορε΄ς υψηλο΄τερο
απο΄ αυτο΄ των 20 φτωχο΄τερων χωρω΄ν. Το 1995, το ΑΕΠ των
20 πλουσιοτε΄ρων χωρω΄ν η΄ταν πλε΄ον 37 φορε΄ς υψηλο΄τερο.
Ση΄µερα, σε περισσο΄τερες απο΄ 80 χω΄ρες στον κο΄σµο το πραγµατικο΄
κατα΄ κεφαλη΄ν εισο΄δηµα ει΄ναι χαµηλο΄τερο απο΄ ο΄τι η΄ταν πριν απο΄
10 χρο΄νια (1).

3.1.7. Συ΄µφωνα µε την ΄εκθεση της ∆ΟΕ για την απασχο΄ληση
΄ πων
στον κο΄σµο κατα΄ το 2000 (2), το ΄ενα τρι΄το των ανθρω
που ζητου΄ν εργασι΄α δεν ΄εχει απασχο΄ληση η΄ υποαπασχολει΄ται.
Περισσο΄τερα απο΄ 3 δισεκατοµµυ΄ρια α΄νθρωποι (δηλαδη΄ περι΄που ο
µισο΄ς πληθυσµο΄ς της γης) ζουν ση΄µερα µε λιγο΄τερο απο΄ 2 δολα΄ρια
ΗΠΑ την ηµε΄ρα.

(1) Werner Sengenberger, Globale Trends bei Arbeit, Beschöftigung
und Einkommen — Herausforderungen für die soziale
Entwicklung, ∆ΟΕ, Γενευ΄η, 2001.
(2) The World Employment Report: Life at Work in the Information
Economy, ∆ΟΕ, Γενευ΄η, 2001.

—

προωθου΄ν την ανα΄πτυξη µια΄ς κοινωνικη΄ς οικονοµι΄ας της
αγορα΄ς, της νοµικη΄ς βα΄σης της και των θεσµω΄ν της·

—

ενισχυ΄ουν την αναγνω΄ριση των ενω΄σεων εργοδοτω΄ν και των
συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων και, κατα΄ συνε΄πεια, συµβα΄λλουν στην οικοδο΄µηση µια΄ς κοινωνι΄ας πολιτω΄ν·

—

΄εχουν την τα΄ση να βελτιω΄νουν τη συνολικη΄ θε΄ση των
περιθωριοποιηµε΄νων οµα΄δων και την κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄ τους κατα΄σταση (των εργαζοµε΄νων χωρι΄ς α΄δεια εργασι΄ας, των παιδιω΄ν, των γυναικω΄ν, της καταναγκαστικη΄ς
εργασι΄ας)·

—

΄εχουν θετικα΄ αποτελε΄σµατα στην κατανοµη΄ εργασι΄ας των
εργαζοµε΄νων γυναικω΄ν (στην επι΄σηµη οικονοµι΄α).

3.2.2. Το παγκο΄σµιο εµπο΄ριο θα πρε΄πει να ΄εχει θετικα΄ αποτελε΄σµατα για ο΄λους. Θα πρε΄πει να αποφευχθει΄ κα΄θε ει΄δους σκληρο΄ς
ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν ο οποι΄ος
στηρι΄ζεται στα συγκριτικα΄ πλεονεκτη΄µατα που βασι΄ζονται
αποκλειστικα΄ στους πολυ΄ χαµηλου΄ς µισθου΄ς και την εκµετα΄λλευση
των εργαζοµε΄νων. Σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις, οι χω΄ρες αυτε΄ς δεν
µπορου΄ν να συναγωνισθου΄ν τις βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες σε ο΄,τι αφορα΄
την ποιο΄τητα της παραγωγη΄ς. Προκειµε΄νου να µπορε΄σουν οι
φτωχο΄τερες χω΄ρες να αποφυ΄γουν την παγι΄δα αυτη΄, θα πρε΄πει να
τεθου΄ν τα θεµε΄λια για µι΄α αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας και
της ικανο΄τητας καινοτοµι΄ας, θεµε΄λια τα οποι΄α βασι΄ζονται στον
εργαζο΄µενο α΄νθρωπο. Η παραβι΄αση του δικαιω΄µατος του συνεταιρι΄ζεσθαι και των δικαιωµα΄των που απορρε΄ουν απο΄ συλλογικε΄ς
συµβα΄σεις εργασι΄ας, ο΄πως και η παιδικη΄ και η καταναγκαστικη΄
εργασι΄α, δεν αποτελου΄ν πραγµατικα΄ συγκριτικα΄ πλεονεκτη΄µατα
για τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες.

Κατα΄ συνε΄πεια, οι α΄µεσες εξωτερικε΄ς επενδυ΄σεις (ΑΕΕ) ευνοου΄ν τις
δυναµικε΄ς αγορε΄ς που αναπτυ΄σσονται σε σταθερο΄ περιβα΄λλον.
Συ΄µφωνα µε τον ΟΟΣΑ, κατα΄ το 1998 το 55 % των ΑΕΕ (3) στις
αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες (µε εξαι΄ρεση ο΄µως την Κι΄να και την
Ινδονησι΄α), πραγµατοποιη΄θηκαν σε αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες που
παρουσι΄αζαν βελτι΄ωση του πολιτικου΄ και κοινωνικου΄ περιβα΄λλοντο΄ς τους, δηλαδη΄ σε χω΄ρες ο΄πως η Βραζιλι΄α, το Μεξικο΄ και η
Σιγκαπου΄ρη. Αντι΄θετα, οι 48 φτωχο΄τερες αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες
΄ελαβαν συνολικα΄ µο΄λις 1 % των ΑΕΕ.

(3) ΑΕΕ = 'Αµεσες Εξωτερικε΄ς Επενδυ΄σεις.
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3.2.3. Οι δια΄φορες εκµεταλλευτικε΄ς µορφε΄ς το΄σο της παιδικη΄ς,
ο΄σο και της καταναγκαστικη΄ς εργασι΄ας, εµποδι΄ζουν την αειφο΄ρο
οικονοµικη΄ ανα΄πτυξη αφου΄ ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα ο πληθυσµο΄ς να
παραµε΄νει σε χαµηλο΄ επι΄πεδο κατα΄ρτισης. Με τον τρο΄πο αυτο΄ν
δι΄νεται ΄εµφαση αποκλειστικα΄ στο συγκριτικο΄ πλεονε΄κτηµα των
εξαιρετικα΄ χαµηλω΄ν, για να µην που΄µε των µηδαµινω΄ν, αποδοχω΄ν,
δι΄χως να επιδιω΄κεται αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας της εργασι΄ας.
Η ελευθε΄ρωση του εµπορι΄ου, καθω΄ς και οι νε΄ες τεχνολογι΄ες,
περιο΄ρισαν τις ανα΄γκες της αγορα΄ς εργασι΄ας σε εργαζοµε΄νους
µε κατα΄ρτιση χαµηλου΄ επιπε΄δου. Ο ρυθµο΄ς της οικονοµικη΄ς
δραστηριο΄τητας και οι τεχνολογικε΄ς µεταβολε΄ς απαιτου΄ν καινοτοµι΄α και γνω΄ση, που σηµαι΄νει ο΄τι το ανθρω΄πινο κεφα΄λαιο καθι΄σταται
ολοε΄να σηµαντικο΄τερο. Το ∆ιεθνε΄ς Προ΄γραµµα για την Εξα΄λειψη
της Παιδικη΄ς Εργασι΄ας, το οποι΄ο καταρτι΄στηκε το 1991, αποτελει΄
΄ενα παρα΄δειγµα του τρο΄που µε τον οποι΄ο µπορει΄ να προωθηθει΄ το
ζη΄τηµα της κατα΄ργησης της παιδικη΄ς εργασι΄ας. Για την διεθνη΄
κοινο΄τητα, η συµµετοχη΄ στο προ΄γραµµα αυτο΄ αποτελει΄ απο΄δειξη
ο΄τι οι ενδιαφερο΄µενες χω΄ρες ΄εχουν δεσµευθει΄ να εξαλει΄ψουν το
φαινο΄µενο αυτο΄. Το εν λο΄γω προ΄γραµµα, το οποι΄ο αποτελει΄
το σηµαντικο΄τερο προ΄γραµµα τεχνικη΄ς συνεργασι΄ας της ∆ΟΕ,
αποδεικνυ΄ει ο΄τι εα΄ν υπα΄ρχει πολιτικη΄ βου΄ληση, οι βασικοι΄ κανο΄νες
εργασι΄ας µπορου΄ν να εφαρµοστου΄ν µε διαφα΄νεια µε΄σω της
συνεργασι΄ας (1).
3.2.4. Η ∆η΄λωση για τις Θεµελιω΄δεις Αρχε΄ς και τα Θεµελιω΄δη
∆ικαιω΄µατα στο Χω΄ρο Εργασι΄ας κα΄νει ρητη΄ αναφορα΄ στους
διακινου΄µενους εργαζο΄µενους. Πολλοι΄απο΄ αυτου΄ς τους εργαζο΄µενους απασχολου΄νται σε χω΄ρες η΄ σε τοµει΄ς οικονοµικη΄ς δραστηριο΄τητας στους οποι΄ους οι αλλοδαποι΄ υπο΄κεινται σε ιδιαι΄τερους
περιορισµου΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ την συ΄σταση συνδικαλιστικω΄ν οργανω΄σεων η΄ την ΄ενταξη σε ανα΄λογη οργα΄νωση (π.χ. στο Κουβε΄ιτ),
εξαιρου΄νται σαφω΄ς απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της εργατικη΄ς
νοµοθεσι΄ας (π.χ. στο Κιρκιζιστα΄ν) η΄, ακο΄µη, υπο΄κεινται σε υπερβολικου΄ς περιορισµου΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ τον ρο΄λο που µπορου΄ν να
διαδραµατι΄σουν σε επαγγελµατικε΄ς ενω΄σεις (ο΄πως στη Μαυριτανι΄α,
τη Νικαρα΄γουα, τη Ρουα΄ντα η΄ τη Βενεζουε΄λα). Κατα΄ συνε΄πεια, οι
βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας µπορου΄ν να προσφε΄ρουν µια συνολικη΄
ελα΄χιστη προστασι΄α στους διακινου΄µενους εργαζοµε΄νους (2).
3.2.5. Χα΄ρη στο δικαι΄ωµα του συνεταιρι΄ζεσθαι και στα δικαιω΄µατα που απορρε΄ουν απο΄ τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις, οι εργαζο΄µενοι ΄εχουν τη δυνατο΄τητα να αγωνι΄ζονται για αποδοχε΄ς που να
ανταποκρι΄νονται στην παραγωγικο΄τητα της εργασι΄ας τους.
Ωστο΄σο, σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο οι διαφορε΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ το
επι΄πεδο των εισοδηµα΄των των εργαζοµε΄νων δεν ΄εχουν εξαλειφθει΄
και εποµε΄νως τα συγκριτικα΄ πλεονεκτη΄µατα παραµε΄νουν. Το
δικαι΄ωµα του συνεταιρι΄ζεσθαι και τα δικαιω΄µατα που απορρε΄ουν
απο΄ τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις θα µπορου΄σαν να ενισχυ΄σουν την
ικανο΄τητα καινοτοµι΄ας και την απασχολησιµο΄τητα των εργαζοµε΄νων, καθω΄ς και την µακροπρο΄θεσµη αφοσι΄ωση΄ τους στην ΄δια
ι
εταιρει΄α.

3.2.7. Οι διεθνει΄ς κανο΄νες εργασι΄ας αποτελου΄ν ολοε΄να περισσο΄τερο αντικει΄µενο πολυµερω΄ν και διµερω΄ν διαπραγµατευ΄σεων:
—

Το 1995, κατα΄ την διεθνη΄ συνα΄ντηση κορυφη΄ς στην Κοπεγχα΄γη, οι αρχηγοι΄ κρατω΄ν και κυβερνη΄σεων που συµµετει΄χαν
στη συνα΄ντηση δεσµευ΄θηκαν να σε΄βονται τα θεµελιω΄δη
δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων, δηλαδη΄:
—

το δικαι΄ωµα του συνε΄ρχεσθαι και το δικαι΄ωµα στην
απεργι΄α·

—

την απαγο΄ρευση της καταναγκαστικη΄ς εργασι΄ας·

—

την απαγο΄ρευση της παιδικη΄ς εργασι΄ας·

—

τα ΄σα
ι δικαιω΄µατα στον χω΄ρο εργασι΄ας.

—

Το 1996, κατα΄ τη συνα΄ντηση υπουργω΄ν στη Σιγκαπου΄ρη,
η γραµµατει΄ες του ΠΟΕ και της ∆ΟΕ, αποφα΄σισαν να
συνεργασθου΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ την κοινωνικη΄ πτυχη΄ των
διεθνω΄ν συναλλαγω΄ν. Ωστο΄σο δεν υπη΄ρξε πραγµατικη΄ τυπικη΄
συνεργασι΄α.

—

Το 1998, χα΄ρη στη δη΄λωση της ∆ΟΕ για τις θεµελιω΄δεις
΄ δη δικαιω΄µατα στο χω΄ρο εργασι΄ας,
αρχε΄ς και τα θεµελιω
κατε΄στη δυνατο΄ να επιτευχθει΄ µια γενικο΄τερη συναι΄νεση ως
προς την ανα΄γκη να οριστει΄ ΄ενα κοινω΄ς αποδεκτο΄ κατω΄τατο
ο΄ριο, προκειµε΄νου ο διεθνη΄ς ανταγωνισµο΄ς σε ο΄,τι αφορα΄ τον
το΄πο εγκατα΄στασης να µην οδηγη΄σει σε επιδει΄νωση των
συνθηκω΄ν εργασι΄ας και διαβι΄ωσης. Το ελα΄χιστο αυτο΄ ο΄ριο
καθορι΄στηκε σε παγκο΄σµια κλι΄µακα και, στην ουσι΄α, αυτο΄
ει΄ναι το πραγµατικο΄ αντικει΄µενο του κειµε΄νου που ακολουθει΄.
Η ∆ιεθνη΄ς Οργα΄νωση Εργασι΄ας (∆ΟΕ) ανε΄λαβε την δε΄σµευση
να παρε΄χει τεχνικη΄ βοη΄θεια, να καταρτι΄ζει προγρα΄µµατα
οικονοµικη΄ς ενι΄σχυσης και να παρακολουθει΄ κατα΄ πο΄σον
τηρου΄νται οι συµβα΄σεις της ∆ΟΕ που ΄εχουν κυρωθει΄, ΄ετσι
ω΄στε να ενθαρρυνθει΄ η εφαρµογη΄ των βασικω΄ν κανο΄νων
εργασι΄ας. Η ∆ΟΕ ΄εχει ο΄µως επι΄σης το δικαι΄ωµα να εξετα΄ζει
την κατα΄σταση που επικρατει΄, απο΄ πλευρα΄ς βασικω΄ν κανο΄νων
εργασι΄ας, στις χω΄ρες που δεν ΄εχουν κυρω΄σει τις συµβα΄σεις.
Η κυ΄ρωση των συµβα΄σεων της ∆ΟΕ ΄εχει συνταγµατικο΄
χαρακτη΄ρα και, απο΄ τα 184 κρα΄τη µε΄λη, περι΄που τα 150
΄εχουν δεσµευτει΄ να τηρου΄ν τις οκτω
΄ βασικε΄ς συµβα΄σεις που
αφορου΄ν τις τε΄σσερις κατηγορι΄ες κανο΄νων εργασι΄ας που
αναφε΄ρονται πιο΄ πα΄νω.

—

Το΄σο το προοι΄µιο, ο΄σο και το α΄ρθρο 50 της νε΄ας συµφωνι΄ας
του Cotonou της 23ης Ιουνι΄ου 2000 αναφε΄ρονται στη
σχε΄ση µεταξυ΄ εµπορι΄ου και βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας.
Κυ΄ριοι στο΄χοι της συµφωνι΄ας ει΄ναι η εξα΄λειψη της φτω΄χιας,
η αειφο΄ρος ανα΄πτυξη και η βαθµιαι΄α ΄ενταξη των χωρω΄ν
ΑΚΕ στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α, ενω΄ οι χω΄ρες ΑΚΕ ΄εχουν
δεσµευθει΄ απο΄ την πλευρα΄ς τους να θε΄σουν σε εφαρµογη΄ µι΄α
αναπτυξιακη΄ στρατηγικη΄.

—

Η συµφωνι΄α ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν µεταξυ΄ της ΕΕ και της
Νοτι΄ου Αφρικη΄ς, καθω΄ς και οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς
για τη συ΄ναψη συµφωνι΄ας ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν µε την
Mercosur, περιλαµβα΄νουν για πρω΄τη φορα΄ βασικου΄ς κανο΄νες
εργασι΄ας, καθω΄ς και διατα΄ξεις για την παρακολου΄θηση της
τη΄ρηση΄ς τους σε σχε΄ση µε τις ελευ΄θερες συναλλαγε΄ς.

3.2.6. Η τη΄ρηση των βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας της ∆ΟΕ
ενισχυ΄εται περαιτε΄ρω και απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι καταναλωτε΄ς ει΄ναι
πλε΄ον πιο΄ συνειδητοι΄ και στρε΄φονται ο΄λο και πιο΄ πολυ΄ προς
προϊο΄ντα που παρα΄γονται µε βα΄ση τα κριτη΄ρια του θεµιτου΄
εµπορι΄ου.
(1) Το κει΄µενο για την απαγο΄ρευση της παιδικη΄ς εργασι΄ας περιλαµβα΄νει
ορισµο΄ ορισµε΄νων µορφω΄ν εκµεταλλευτικη΄ς εργασι΄ας. Σε αυτε΄ς
περιλαµβα΄νεται το δουλεµπο΄ριο παιδιω΄ν που υφι΄σταται σε ορισµε΄νες
αφρικανικε΄ς χω΄ρες.
(2) Γενικη΄ ΄εκθεση που καταρτι΄στηκε στο πλαι΄σιο των µε΄τρων που
υιοθετη΄θηκαν µετα΄ απο΄ τη δη΄λωση της ∆ΟΕ, Γενευ΄η, 2000.

C 260/81

C 260/82

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

—

Τα συστη΄µατα γενικευµε΄νων προτιµη΄σεων (ΣΓΠ) της ΕΕ και
των ΗΠΑ παρε΄χουν προ΄σθετα κι΄νητρα στις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι τηρου΄ν τους βασικου΄ς κανο΄νες
εργασι΄ας.

—

Οι διαδηλω΄σεις που πραγµατοποιη΄θηκαν κατα΄ την Τρι΄τη
Υπουργικη΄ ∆ια΄σκεψη του ΠΟΕ στο Σια΄τλ καταδεικνυ΄ουν ο΄τι
τα θεµελιω΄δη ανθρω΄πινα δικαιω΄µατα και τα θεµελιω΄δη
δικαιω΄µατα των εργαζοµε΄νων παραµε΄νουν στο επι΄κεντρο
του δηµο΄σιου διαλο΄γου και συνεπω΄ς εξακολουθου΄ν να
περιλαµβα΄νονται στην ηµερη΄σια δια΄ταξη των διαφο΄ρων πολιτικω΄ν.

3.2.8. Η εφαρµογη΄ των βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας, καθω΄ς και
η επι΄τευξη περαιτε΄ρω κοινωνικη΄ς προο΄δου στις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες, απαιτου΄ν χρο΄νο και χρη΄µα, αλλα΄ και φυσικα΄ να αναλα΄βουν
οι κυβερνη΄σεις στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες τη σχετικη΄ πολιτικη΄
δε΄σµευση και να ΄εχει η εν λο΄γω διαδικασι΄α την στη΄ριξη της
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν σε παγκο΄σµια κλι΄µακα. Για το λο΄γο αυτο΄,
η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο η διαδικασι΄α να συνοδευτει΄, κατα΄
στα΄δια, απο΄ µε΄τρα στη΄ριξης της ΕΕ και α΄λλων διεθνω΄ν οργανισµω΄ν.

3.3.

Προσπα΄θειες κατα΄ρτισης µια΄ς «κοινωνικη΄ς ατζε΄ντας» για
τον νε΄ο γυ΄ρο διαπραγµατευ΄σεων.

3.3.1. Οι βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες καταβα΄λλουν προσπα΄θειες
προκειµε΄νου να σηµειωθει΄ προ΄οδος σε ο΄,τι αφορα΄ την ελευθε΄ρωση
του διεθνου΄ς εµπορι΄ου στους κο΄λπους του ΠΟΕ και συνεπω΄ς
΄εχουν αναλα΄βει τη δε΄σµευση να πει΄σουν τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες
να συµµετα΄σχουν στο νε΄ο γυ΄ρο διαπραγµατευ΄σεων που θα αρχι΄σει
τον Νοε΄µβριο στο Κατα΄ρ. Προβλε΄πεται να πραγµατοποιηθει΄ ΄ενας
γυ΄ρος διαπραγµατευ΄σεων µε θε΄µα την ανα΄πτυξη, µε στο΄χο να
γι΄νουν ορισµε΄νες παραχωρη΄σεις στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες σε
ο΄,τι αφορα΄ την προ΄σβαση΄ τους στην αγορα΄ και να υποστηριχθει΄ η
΄ενταξη των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν στην παγκο΄σµια οικονοµι΄α
µε΄σω της αντιµετω΄πισης της δια΄στασης «ανα΄πτυξη» του εµπορι΄ου.
Η ΟΚΕ προωθει΄την ιδε΄α µι΄ας διεθνου΄ς και διοργανικη΄ς «κοινωνικη΄ς
ατζε΄ντας», εκ παραλλη΄λου µε την ατζε΄ντα του ΠΟΕ. Στο «πακε΄το»
των διαπραγµατευ΄σεων θα πρε΄πει, κατ' ουσι΄α, να περιληφθου΄ν τα
πιο΄ κα΄τω µε΄τρα:
3.3.1.1. Στη΄ριξη της πρωτοβουλι΄ας του κ. Kofi Annan µε
τι΄τλο «Το ∆ιεθνε΄ς Συ΄µφωνο: µι΄α προ΄κληση για την οικονοµι΄α». Η
∆ΟΕ προσπαθει΄, απο΄ κοινου΄ µε την πλειοψηφι΄α των κρατω΄ν µελω΄ν
της και των οικονοµικω΄ν εται΄ρων της, να πει΄σει τις επιχειρη΄σεις να
εφαρµο΄ζουν τους διεθνω΄ς αναγνωρισµε΄νους ελα΄χιστους κανο΄νες
στον τοµε΄α της εργασι΄ας και του περιβα΄λλοντος. Ωστο΄σο, το
∆ιεθνε΄ς Συ΄µφωνο δεν αποτελει΄ κω΄δικα συµπεριφορα΄ς και συνεπω΄ς
δεν περιλαµβα΄νει διαδικασι΄ες για τον ΄ελεγχο της τη΄ρησης των
δεσµευ΄σεων που οι επιχειρη΄σεις ΄εχουν αναλα΄βει µε δικη΄ τους
πρωτοβουλι΄α. Εντου΄τοις, αποτελει΄ σηµαντικο΄ µε΄σο στον τοµε΄α των
δηµοσι΄ων σχε΄σεων.
3.3.1.2. ∆ιασφα΄λιση της τη΄ρησης των διεθνω΄ν κανο΄νων στους
τοµει΄ς, π.χ., της εργασι΄ας και του περιβα΄λλοντος η΄ α΄λλων
κανο΄νων. Προβλε΄πεται ο΄τι µι΄α διαδικασι΄α ελε΄γχου, στην οποι΄α θα
συµµετε΄χουν τα εθνικα΄ κε΄ντρα επαφω΄ν, θα υποστηρι΄ζει την
συµµο΄ρφωση προς τις κατευθυντη΄ριες αυτε΄ς γραµµε΄ς. 'Εναν
κατα΄λληλο, εναλλακτικο΄ τρο΄πο διασφα΄λισης της αποτελεσµατικη΄ς
εφαρµογη΄ς των εν λο΄γω γραµµω΄ν σε επι΄πεδο επιχειρη΄σεων θα
µπορου΄σε, επι΄σης, να αποτελε΄σει η εθελοντικη΄ υιοθε΄τηση κωδι΄κων
συµπεριφορα΄ς.
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3.3.1.3. Με΄τρα στη΄ριξης, ο΄πως απονοµη΄ βραβει΄ων διεθνου΄ς
αναγνω΄ρισης η΄ προνοµιακη΄ προ΄σβαση στους διεθνει΄ς δανειοδοτικου΄ς οργανισµου΄ς δηµο΄σιου χαρακτη΄ρα, των πολυεθνικω΄ν επιχειρη΄σεων που δεσµευ΄ονται, ει΄τε µε βα΄ση ΄εναν κω΄δικα συµπεριφορα΄ς
τον οποι΄ο ΄εχουν υιοθετη΄σει οικειοθελω΄ς, ει΄τε µε «κοινωνικε΄ς
συµβα΄σεις» στις οποι΄ες διευκρινι΄ζονται οι ο΄ροι παραγωγη΄ς των
προϊο΄ντων τους, να τηρου΄ν τους διεθνει΄ς κανο΄νες εργασι΄ας,
συ΄µφωνα µε την Τριµερη΄ ∆η΄λωση της ∆ΟΕ.
3.3.1.4. Καταρχη΄ν, το΄σο η τη΄ρηση των διεθνω΄ν κανο΄νων
εργασι΄ας, ο΄σο και η παρακολου΄θηση΄ της, ει΄ναι σκο΄πιµο να
περιληφθου΄ν, σταδιακα΄, στις διµερει΄ς συµφωνι΄ες ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν που συνα΄πτει η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Το ισχυ΄ον συ΄στηµα
γενικευµε΄νων προτιµη΄σεων (ΣΓΠ) της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης παρε΄χει
ειδικα΄ προνο΄µια στις χω΄ρες οι οποι΄ες εφαρµο΄ζουν τις συµβα΄σεις
της ∆ΟΕ σε ο΄,τι αφορα΄ το δικαι΄ωµα του συνεταιρι΄ζεσθαι και το
δικαι΄ωµα απεργι΄ας και οι οποι΄ες εφαρµο΄ζουν το ελα΄χιστο ο΄ριο
ηλικι΄ας που προβλε΄πεται για την προ΄σληψη στην περι΄πτωση των
παιδιω΄ν (συµβα΄σεις της ∆ΟΕ αριθ. 87, 98 και 138). Στην
περι΄πτωση της Βιρµανι΄ας, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση απε΄συρε ορισµε΄να
ειδικα΄ προνο΄µια, µετα΄ απο΄ δοκιµαστικη΄ περι΄οδο 10 ετω΄ν, διο΄τι
διαπι΄στωσε σοβαρε΄ς παραβια΄σεις των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των
εξαιτι΄ας ακριβω΄ς της καταναγκαστικη΄ς και της παιδικη΄ς εργασι΄ας.
Ωστο΄σο, η οικονοµικη΄ µεγε΄θυνση που µπορει΄ να επιτευχθει΄ µε την
παροχη΄ κινη΄τρων πρε΄πει να ενισχυθει΄. Το ΣΓΠ της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης, το οποι΄ο παρε΄χει στους δικαιου΄χους εκπτω΄σεις στους
τελωνειακου΄ς δασµου΄ς ο΄ταν τηρου΄νται οι διεθνει΄ς κανο΄νες εργασι΄ας, θα πρε΄πει εµβαθυνθει΄ και να αναπτυχθει΄ περαιτε΄ρω µε τη
βοη΄θεια προ΄σθετων κινη΄τρων. Για το σκοπο΄ αυτο΄ επει΄γει να
καταρτιστου΄ν µελε΄τες σκοπιµο΄τητας.
3.3.1.5. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την πρωτοβουλι΄α του Συµβουλι΄ου Υπουργω΄ν της ΕΕ «Τα πα΄ντα εκτο΄ς απο΄ ο΄πλα» («Ενerything
but Arms»), δηλαδη΄ την α΄µεση κατα΄ργηση των τελωνειακω΄ν
΄ ν στις εισαγωγε΄ς για τις 49 λιγο΄τερο
δασµω΄ν και των περιορισµω
αναπτυγµε΄νες χω΄ρες, δεδοµε΄νου ο΄τι η πρωτοβουλι΄α αυτη΄ αποτελει΄
σηµαντικη΄ χειρονοµι΄α απε΄ναντι στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες. Στο
µε΄λλον, αυτου΄ του ει΄δους οι παραχωρη΄σεις πρε΄πει να επεκταθου΄ν
περαιτε΄ρω και να συνδεθου΄ν µε την τη΄ρηση των βασικω΄ν συµβα΄σεων της ∆ΟΕ.

3.3.1.6. Κατα΄ τον επο΄µενο γυ΄ρο του ΠΟΕ ει΄ναι σκο΄πιµο
να περιληφθου΄ν και α΄λλα θε΄µατα στην ηµερη΄σια δια΄ταξη των
διαβουλευ΄σεων µε τις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες, τα οποι΄α να συµβα΄λουν στην βελτι΄ωση της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς τους κατα΄στασης. Σε αυτα΄ περιλαµβα΄νονται:
—

νε΄α διαπραγµα΄τευση της συµφωνι΄ας για τις εµπορικε΄ς πτυχε΄ς
των δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας (TRIPS)·

—

καλυ΄τερη προ΄σβαση στην αγορα΄ των εξαγωγω΄ν των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν·

—

απαλλαγε΄ς κατα΄ κατηγορι΄α των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν
— µε΄χρι να ικανοποιηθου΄ν ορισµε΄νες αντικειµενικε΄ς και
αιτιολογηµε΄νες απαιτη΄σεις — απο΄ ορισµε΄νες υποχρεω΄σεις
ελευθε΄ρωσης, µε βα΄ση τους κανο΄νες του ΠΟΕ, προκειµε΄νου
να ληφθου΄ν υπο΄ψη τα διαφορετικα΄ επι΄πεδα ανα΄πτυξης·
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στη΄ριξη των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν σε ο΄,τι αφορα΄ την χρη΄ση
του µηχανισµου΄ διευθε΄τησης των εµπορικω΄ν διαφορω΄ν.

Η ΟΚΕ θα αναφερθει΄ αναλυτικο΄τερα στις συστα΄σεις αυτε΄ς σε
γνωµοδο΄τηση που ετοιµα΄ζει µε θε΄µα «Η προετοιµασι΄α της
4ης Υπουργικη΄ς Συνδια΄σκεψης του ΠΟΕ στο Κατα΄ρ — Η θε΄ση
της ΟΚΕ».
3.3.2. Ει΄ναι προφανε΄ς ο΄τι ο΄ταν οι βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας
εντα΄σσονται σε ΄ενα γενικο΄τερο «πακε΄το» διαπραγµατευ΄σεων αυτου΄
του ει΄δους, δεν αποτελου΄ν — και δεν πρε΄πει οι αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες να θεωρου΄ν ο΄τι αποτελου΄ν — προστατευτικη΄ πολιτικη΄ των
βιοµηχανικω΄ν χωρω΄ν. Εα΄ν η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση αποφασι΄σει το
ζη΄τηµα της τη΄ρησης των κανο΄νων αυτω΄ν να αποτελε΄σει καθοριστικο΄ στοιχει΄ο των πολιτικω΄ν της, το΄τε ει΄ναι ευνο΄ητο ο΄τι θα
πρε΄πει να ασκει΄ µι΄α πολιτικη΄ που να στηρι΄ζεται στις αρχε΄ς αυτε΄ς
και να τις εφαρµο΄ζει το΄σο στο εσωτερικο΄ της, ο΄σο και στις
εξωτερικε΄ς της σχε΄σεις.
3.3.3. 'Ολοι οι διεθνει΄ς οργανισµοι΄ — ο΄πως η ∆ΟΕ, η ∆ιεθνη΄ς
Τρα΄πεζα, το ∆ΝΤ, ο ΠΟΕ, η ∆ΗΕΕΑ και α΄λλοι — που ασκου΄ν
α΄µεση επιρροη΄ στην πολιτικη΄ των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν θα
πρε΄πει να φε΄ρουν την ευθυ΄νη για τα κοινωνικα΄ θε΄µατα. Κατα΄ τις
τελευται΄ες τρεις δεκαετι΄ες, το΄σο το ∆ιεθνε΄ς Νοµισµατικο΄ Ταµει΄ο,
ο΄σο και η ∆ιεθνη΄ς Τρα΄πεζα, οδη΄γησαν τις αναπτυσσο΄µενες
χω΄ρες προς µι΄α προσε΄γγιση κατα΄ βα΄ση προσανατολισµε΄νη στην
προσφορα΄, µε΄σω δανει΄ων, καθω΄ς και µε΄σω της ενι΄σχυσης των
α΄µεσων επενδυ΄σεων και της µει΄ωσης των χρεω΄ν των φτωχω΄ν χωρω΄ν
στις οποι΄ες η΄ταν αναγκαι΄ο να πραγµατοποιηθου΄ν µεταρρυθµι΄σεις
και οι οποι΄ες υπο΄κειντο σε ανα΄λογες περιοριστικε΄ς νοµισµατικε΄ς,
φορολογικε΄ς και µισθολογικε΄ς πολιτικε΄ς που ει΄χαν σχεδιαστει΄ µε
στο΄χο την αναχαι΄τιση του πληθωρισµου΄ και τον περιορισµο΄
του ελλει΄µµατος του ισοζυγι΄ου τρεχουσω΄ν συναλλαγω΄ν. Τα
προγρα΄µµατα αναδια΄ρθρωσης — δηλαδη΄ η ιδιωτικοποι΄ηση του
δηµο΄σιου τοµε΄α και η µει΄ωση του ρυθµιστικου΄ παρεµβατισµου΄
στις αγορε΄ς αγαθω΄ν και συντελεστω
΄ ν παραγωγη΄ς — αποσκοπου΄σαν στην το΄νωση των ελευ΄θερων συναλλαγω΄ν και της αποτελεσµατικο΄τητας της αγορα΄ς. Το αποτε΄λεσµα η΄ταν µι΄α πενιχρη΄ — η΄, στις
καλυ΄τερες περιπτω΄σεις, µι΄α µικρη΄ — α΄νοδος της οικονοµικη΄ς
ανα΄πτυξης και των θε΄σεων απασχο΄λησης (σε ορισµε΄νες δε
΄ ση), µι΄α διο΄γκωση του
περιπτω΄σεις σηµειω΄θηκε µε΄χρι και πτω
εξωτερικου΄ χρε΄ους των αναπτυσσο΄µενων χωρω΄ν, καθω΄ς και µια
διευ΄ρυνση του χα΄σµατος των ανισοτη΄των και, κατα΄ συνε΄πεια,
αυ΄ξηση της φτω΄χιας. Αυτα΄ οφει΄λονται, επι΄σης, και στο γεγονο΄ς ο΄τι
τα εν λο΄γω µε΄τρα δεν στηρι΄χθηκαν επαρκω΄ς µε συνοδευτικα΄ µε΄τρα
βελτι΄ωσης της ικανο΄τητας διακυβε΄ρνησης των χωρω
΄ ν αυτω΄ν. Με
βα΄ση τις εµπειρι΄ες αυτε΄ς, για να υπα΄ρξει αειφο΄ρος οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη στις αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες θα χρειαστει΄ να εισαχθει΄
µι΄α «κοινωνικη΄ δια΄σταση» στα προγρα΄µµατα αναδια΄ρθρωσης των
διεθνω΄ν οργανισµω΄ν χρηµατοδο΄τησης, δια΄σταση που θα επιτρε΄ψει
να ληφθει΄ υπο΄ψη η κοινωνικη΄ κατα΄σταση των χωρω΄ν αυτω΄ν,
καθω΄ς και να δοθει΄ ΄εµφαση στην καλη΄ διακυβε΄ρνηση΄ τους. Οι
βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες θα πρε΄πει, επι΄σης, να συµπεριλα΄βουν µε΄τρα
΄ ν των εν λο΄γω
στη΄ριξης στα προγρα΄µµατα µει΄ωσης των χρεω
χωρω΄ν.
΄ ν, η δε΄σµευση
3.3.4. Σε ο΄,τι αφορα΄ την κοινωνι΄α των πολιτω
που ανε΄λαβε η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ως προς την κοινωνικη΄ ατζε΄ντα
θα πρε΄πει να αποτελε΄σει την αφετηρι΄α για την ενσωµα΄τωση των
βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας στις διαπραγµατευ΄σεις που ΄εχουν
σχε΄ση µε την καθιε΄ρωση ενο΄ς ανανεωµε΄νου διεθνου΄ς συστη΄µατος
συναλλαγω΄ν. Κρι΄νεται αναγκαι΄ο να προβλεφθει΄ η παροχη΄ βοη΄θειας
— το΄σο τεχνικου΄, ο΄σο και οικονοµικου΄ χαρακτη΄ρα — προς τις
αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες µε στο΄χο να διασφαλισθει΄ ο προσδιορισµο΄ς
το΄σο των ελα΄χιστων αυτω΄ν κανο΄νων, ο΄σο και των αντι΄στοιχων
κατα΄λληλων προθεσµιω΄ν. Οι µικτε΄ς συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς για
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τις συµφωνι΄ες ελευθε΄ρων συναλλαγω΄ν της ΕΕ η΄ α΄λλα φο΄ρουµ θα
µπορου΄σαν να παρα΄σχουν σηµαντικη΄ τεχνικη΄ βοη΄θεια στο θε΄µα
αυτο΄. Σε διεθνε΄ς επι΄πεδο, η΄δη λειτουργου΄ν ορισµε΄νες µικτε΄ς
συµβουλευτικε΄ς επιτροπε΄ς ο΄πως ει΄ναι π.χ. οι συναντη΄σεις των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν εται΄ρων ΑΚΕ — ΕΕ, η συνα΄ντηση
κορυφη΄ς των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν συµβουλι΄ων και
συναφω΄ν οργανισµω΄ν των χωρω΄ν της Μεσογει΄ου, οι τακτικε΄ς
συναντη΄σεις µε το οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄ φο΄ρουµ της
Mercosur, καθω΄ς και ο κοινωνικο΄ς δια΄λογος µεταξυ΄ ΟΚΕ/Συµβουλι΄ου και της Χιλη΄ς. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει και σε ο΄,τι αφορα΄ τις σχε΄σεις µε
την Ινδι΄α και ορισµε΄νες απο΄ τις προς ΄ενταξη χω΄ρες.
3.4.
Ποιο΄ς θα µπορου΄σε να ει΄ναι ο καταλληλο΄τερος τρο΄πος µε
τον οποι΄ο το διεθνε΄ς συ΄στηµα να προωθη΄σει την τη΄ρηση, σε διεθνη΄
κλι΄µακα, των βασικω΄ν κανο΄νων εργασι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης
και της θετικη΄ς αλληλεπι΄δρασης µε το εµπο΄ριο και την ελευθε΄ρωση
των επενδυ΄σεων;
3.4.1. Οι βασικοι΄ κανο΄νες εργασι΄ας θα µπορου΄σαν να περιληφθου΄ν ως προληπτικη΄ αρχη΄ σε κοινη΄ δη΄λωση στην οποι΄α να
προβου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη της ∆ΟΕ και
του ΠΟΕ.
3.4.2. Για το σκοπο΄ αυτο΄ ει΄ναι επιτακτικα΄ αναγκαι΄ο να εξεταστει΄ η σχε΄ση που υφι΄σταται ανα΄µεσα στα µε΄τρα εµπορικου΄
χαρακτη΄ρα, την ελευθε΄ρωση των συναλλαγω΄ν και τους βασικου΄ς
κανο΄νες εργασι΄ας στο πλαι΄σιο ενο΄ς µο΄νιµου φο΄ρουµ ∆ΟΕ —
ΠΟΕ, ο΄πως προ΄τεινε, στα συµπερα΄σµατα΄ του, το Συµβου΄λιο της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης τον Οκτω΄βριο του 1999. Κατα΄ την ΟΚΕ, για
να ει΄ναι αυτο΄ το φο΄ρουµ πραγµατικα΄ αντιπροσωπευτικο΄, θα
πρε΄πει να διευρυνθει΄ κατα΄ τρο΄πο που να συµπεριλα΄βει διεθνει΄ς
αναπτυξιακου΄ς η΄/και χρηµατοπιστωτικου΄ς οργανισµου΄ς ο΄πως η
∆ια΄σκεψη των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για το Εµπο΄ριο και την Ανα΄πτυξη
(Unctad), το Προ΄γραµµα Ανα΄πτυξης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν
(UNDP), η ∆ιεθνη΄ς Τρα΄πεζα και το ∆ΝΤ. Επι΄σης, οι εργασι΄ες του
εν λο΄γω φο΄ρουµ θα πρε΄πει να προβλε΄πουν τη συµµετοχη΄ των
διεθνω΄ν κοινωνικω΄ν εται΄ρων και α΄λλων τµηµα΄των της οργανωµε΄νης
κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.
3.4.3. Το εν λο΄γω µο΄νιµο φο΄ρουµ πρε΄πει να διαθε΄τει την
αρµοδιο΄τητα να αναλυ΄ει την αλληλεπι΄δραση ελευθε΄ρωσης του
εµπορι΄ου και κοινωνικη΄ς ανα΄πτυξης προκειµε΄νου να προσδιοριστου΄ν οι ορθε΄ς πρακτικε΄ς και να συµφωνηθου΄ν τα µε΄σα µε τα
οποι΄α θα προαχθει΄ ΄ενα συ΄στηµα συναλλαγω΄ν που να υποστηρι΄ζει
την κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη.
΄ ν της υποεπιτροπη΄ς και
4. Προγραµµατισµο΄ς των εργασιω
παρακολου΄θηση΄ τους
4.1.
Επειδη΄ το θε΄µα ΄εχει διεθνει΄ς διαστα΄σεις και επειδη΄ κρι΄θηκε
αναγκαι΄ο να αναπτυχθει΄ ο δια΄λογος µε τους εκπροσω΄πους τρι΄των
χωρω΄ν, ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ εργασι΄ες σε συνεργασι΄α µε τις
δια΄φορες οµα΄δες της ΟΚΕ που διατηρου΄ν επι΄σηµες σχε΄σεις µε τις
εν λο΄γω χω΄ρες, ο΄πως ει΄ναι:
4.1.1. η εταιρικη΄ σχε΄ση Εuromed: η ΟΚΕ καταρτι΄ζει ενηµερωτικη΄ ΄εκθεση µε θε΄µα «∆ιεθνε΄ς εµπο΄ριο και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη»,
ενω΄, στις 5 Μαι΅ου 2001, διοργανω΄θηκε, στην Αλεξα΄νδρεια,
ακρο΄αση της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν της Αιγυ΄πτου·
4.1.2. οι σχε΄σεις ΑΚΕ-ΕΕ: το΄σο η ΟΚΕ, ο΄σο και οι χω
΄ ρες
ΑΚΕ, ετοιµα΄ζουν την συνεισφορα΄ τους µε θε΄µα «Ισορροπηµε΄νες
εµπορικε΄ς σχε΄σεις και οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ ανα΄πτυξη». Επι΄σης,
διοργανω΄θηκε ακρο΄αση των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω
΄ ν οµα΄δων
συµφερο΄ντων των 15 χωρω΄ν της Καραϊβικη΄ς, στις 22 και 23 Μαι΅ου
2001, στο Santo Domingo.
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4.1.3. Η ∆ιεθνη΄ς 'Ενωση των Οικονοµικω
΄ ν και Κοινωνικω
΄ν
Συµβουλι΄ων και συναφω΄ν οργανισµω΄ν, η οποι΄α απαρτι΄ζεται απο΄
40 περι΄που οργανω΄σεις απο΄ δια΄φορα µε΄ρη του κο΄σµου: το
θε΄µα που εξετα΄στηκε φε΄τος η΄ταν «Η κυριαρχι΄α πα΄νω στην
παγκοσµιοποι΄ηση, αναγκαιο΄τητα για τους ασθενε΄στερους» (CES
326/2001 fin rév.).

οποι΄α ΄ελαβαν µε΄ρος συνδικαλιστικε΄ς ενω΄σεις και εκπρο΄σωποι των
εργοδοτω΄ν απο΄ την Αφρικη΄, την Ασι΄α και τη Λατινικη΄ Αµερικη΄.

4.1.4. Στο πλαι΄σιο της επεξεργασι΄ας της γνωµοδο΄τησης αυτη΄ς,
΄εχουν διοργανωθει΄ αρκετε΄ς ακροα΄σεις, µε πιο΄ αξιο΄λογη την
΄ θηκε στη Γενευ΄η, στην ΄εδρα της ∆ΟΕ, στην
ακρο΄αση που διοργανω

4.3.
Το Προεδρει΄ο προτει΄νει να διοργανωθει΄ τελικη΄ δια΄σκεψη
στις Βρυξε΄λλες προκειµε΄νου να δοθει΄ δηµοσιο΄τητα στις εργασι΄ες
της ΟΚΕ στον τοµε΄α αυτο΄.

4.2.
Προτει΄νεται η παρου΄σα γνωµοδο΄τηση «Τα ανθρω΄πινα
δικαιω΄µατα στο χω΄ρο εργασι΄ας» να υποβληθει΄ σε δια΄φορα φο΄ρουµ
που ΄εχουν σχε΄ση µε την εφαρµογη΄ της στρατηγικη΄ς και να
συνεχισθει΄ ο σχετικο΄ς δια΄λογος που α΄νοιξε µε εκπροσω΄πους των
τρι΄των χωρω΄ν.

Βρυξε΄λλες, 12 Ιουλι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς

Τροπολογι΄α που απορρι΄φθηκε
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της συζη΄τησης της γνωµοδο΄τησης, απορρι΄φθηκε η ακο΄λουθη τροπολογι΄α η οποι΄α συγκε΄ντρωσε πα΄νω απο΄
το 25 % των ψη΄φων.
Σηµει΄ο 3.3.4
Η πρω΄τη περι΄οδος να διατυπωθει΄ ως εξη΄ς:
«Σε ο΄,τι αφορα΄ την κοινωνι΄α των πολιτω΄ν, η δε΄σµευση που ανε΄λαβε η ΕΕ ως προς την κοινωνικη΄ ατζε΄ντα πρε΄πει να αποτελε΄σει
την αφετηρι΄α για την προαγωγη΄ σε διεθνε΄ς επι΄πεδο της καθολικη΄ς εφαρµογη΄ς των βασικω΄ν προτυ΄πων εργασι΄ας.»
Αιτιολογι΄α
Αυτονο΄ητη.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 47, ψη΄φοι κατα΄: 85, αποχε΄ς: 4.
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