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Regeringens proposition till Riksdagen med anledning av 
vissa beslut som godkänts vid den åttiosjätte Internationella ar
betskonferensen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
allmänna konferens, Internationella arbets
konferensen, antog 1998 en deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet. I deklarationen bekräftas betydel
sen av de grundläggande principer och rät
tigheter som medlemsstatema förbinder sig 
till när de ansluter sig till ILO. I deklaratio
nen uttrycker medlemsstatema att de förbun
dit sig till att respektera, främja och genom
föra de principer beträffande grundläggande 
rättigheter som är fastlagda i organisationens 
grundläggande konventioner, även om de 
inte har ratificerat konventionerna i fråga. 
Till deklarationen hör också ett uppfölj
ningsförfarande som syftar till att stöd ja 
medlemsstatema i de ansträngningar de gör 
för att främja de grundläggande principerna 
och rättigheterna. 

Internationella arbetsorganisationen har 

2923250 

betonat betydelsen av deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet och dessutom bett medlemsstater
na försäkra sig om att deklarationen lämnas 
för kännedom till det behöriga statsorganet 
för säkerställande av att deklarationen ge
nomförs. Därför lämnas deklarationen för 
kännedom till Riksdagen samtidigt som det 
föreslås i denna proposition att deklarationen 
skall beaktas i det kommande lagstift
ningsarbete. 

Internationella arbetskonferensen antog 
1998 också rekommendation nr 189 om all
männa förutsättningar för främjande av ska
pande av arbetstillfällen i små och medelsto
ra företag. Rekommendation nr 189 bringas 
till Riksdagens kännedom för att beaktas i 
det kommande lagstiftningsarbetet till den 
del som det anses möjligt och ändamålsen
ligt. 



2 RP 194/1999 rd 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Beredningen av propositionen 

1.1. Deklarationen om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet 

Internationella arbetskonferensen diskute
rade redan 1994, utgående från en rapport 
från ILO:s generaldirektör, möjligheterna att 
medlemsstatema ånyo bekräftar ILO:s 
grundläggande värderingar. Den främsta ut-
gångspunkten för deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet var dock Förenta Nationernas 
(FN) toppmöte om den sociala utvecklingen, 
vilket hölls i Köpenhamn 1995. Vid topp
mötet fastställdes att de grundläggande rät
tigheterna i arbetslivet skulle omfatta förbud 
mot tvångsarbete och barnarbete, förenings
frihet och rätt till kollektivavtalsförhand
lingar samt principen om lika behandling. 

Världshandelsorganisationens (WTO) mi
nistermöte i Singapore 1996 antog en resolu
tion, i vilken uttrycktes WTO:s stöd för 
ILO:s arbete och konstaterades att faststäl-
landet av internationella arbetsnormer 
uttryckligen hör till ILO:s kompetensområ
de. Singaporeresolutionen var ett viktigt do
kument under beredningen av den nu aktuel
la deklarationen och påverkade dess inne
håll. 

Med anledning av de diskussioner och 
händelser som följde efter det sociala topp
mötet i Köpenhamn beslutade ILO:s styrelse 
vid sin 270:e session 1997 ta upp frågan om 
en eventuell deklaration om grundläggande 
rättigheter i arbetslivet på dagordningen för 
1998 års arbetskonferens. Deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet antogs av Internationella arbets
konferensen vid dess 86:e möte 1998. För 
ett godkännande av deklarationen röstade 
273 delegater, ingen delegat röstade emot 
och 43 delegater avstod från att rösta. 

1.2. Rekommendationen (nr 189) om 
allmänna förutsättningar för främjande 
av skapande av arbetstillfållen i små 
och medelstora företag 

Rekommendationen (nr 189) om allmänna 

förutsättningar för främjande av skapande 
av arbetstillfällen i små och medelstora före
tag antogs av Internationella arbetskonfe
rensen vid dess 86:e möte i juni 1998. För 
ett godkännande av rekommendationen rös
tade 403 delegater, ingen röstade emot och 4 
delegater avstod från att rösta. 

1.3. Utlåtanden 

Denna regeringsproposition har beretts vid 
arbetsministeriet utgående från erhållna utlå
tanden. Utlåtanden för beredningen av denna 
regeringsproposition när det gäller deklara
tionen har givits av utrikesministeriet, justi
tieministeriet, undervisningsministeriet, tra
fikministeriet, handels- och industriministe
riet, social- och hälsovårdsministeriet, Teol
lisuuden ja Työnantajain Keskusliitto - In
dustrins och Arbetsgivarnas Centralförbund 
ry (TT), Palvelutyönantajat ry - Servicear
betsgivarna rf, statens arbetsmarknadsverk, 
Kommunala Arbetsmarknadsverket, Finlands 
Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 
(FFC), Tjänstemannacentralorganisationen 
FTFC rf (FTFC) och AKA V A ry. 

TT, Servicearbets givarna, Statens arbets
marknadsverk och Kommunala arbets
marknadsverket meddelande i sitt gemen
samma utlåtandet att Finlands arbetsgivare 
röstade för ett godkännande av deklarationen 
vid arbetskonferensen. Organisationerna 
konstaterade också att Finland har ratificerat 
samtliga konventioner till vars principer det 
hänvisas i deklarationen och att deklara
tionen inte förutsätter ändringar i finsk 
lagstiftning. FFC, FTFC och AKA V A be
tonade betydelsen av deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet. Lönta~arorganisationema under
strök vidare att Fmland bör arbeta målmed
vetet i olika internationella organisationer 
för att främja att de grundläggande rättighe
ter som antagits genom deklarationen skall 
genomföras överallt i världen. 

Utlåtanden för beredningen av denna rege
ringsproposition när det gäller rekommenda
tionen har givits av utrikesministeriet, fi
nansministeriet, undervisningsministeriet, 
handels- och industriministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunför-
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bund, Teollisuuden ja Työnantajain Keskus
liitto - Industrins och Arbetsgivarnas Cent
ralförbund ry (TT), Palvelutyönantajat ry -
Servicearbetsgivarna ft, Företagarna i Fin
land rf, Finlands Fackförbunds Centralor
ganisation FFC rf (FFC) Tjänstemannacent
ralorganisationen FTFC rf (FTFC) och 
AKAVA ry. 

TT och Servicearbetsgivarna konstaterade 
att det är viktigt att trygga små och medel
stora företags verksamhetsbetingelser och att 
dessa kan förbättras med hjälp av de åtgär
der som nämns i rekommendationen. Or
ganisationerna ansågs att rekommendationen 
inte förutsätter ändringar i lagstiftningen. 
Enligt Företagarna i Finland rf är rekom
mendationernas principer i huvudsak riktiga 
och till största delen anta~na i Finland. Fö
retagarna i Finland rf ansag dock, tvärtemot 
vad som sägs i rekommendationen, att regle
ringen av anställningsvillkoren borde diffe
rentieras när det gäller små och medelstora 
företag. Löntagarorganisationerna FFC, 
FTFC och AKA V A ansåg att rekommenda
tionen kan erbjuda nyttiga riktlinjer för rege
ringarna och att rekommendationen borde 
genomföras för att främja en förbättring av 
arbetslivskvaliteten i små och medelstora 
företag. Löntagarorganisationerna fäste upp
märksamhet vid att rekommendationen be
tonar målsättningen att det oberoende av 
arbetsgivarföretagets storlek skall finnas ett 
skydd för arbetstagarna. Propositionen har 
behandlats av !LO-delegationen, som har 
beslutat förespråka ett godkännande av pro
positionen. 

2. Nuläge och dokumentens betydelse 

2.1. Deklarationen om grundläggande 
principer och rättigheter i arbetslivet 

I deklarationen bekräftar medlemsstatema 
att de har förbundit sig att iaktta principerna 
och rättigheterna i de grundläggande kon
ventioner som gäller de grundläggande rät
tigheterna i arbetslivet och att främja att de 
genomförs i alla länder. De principer som 
nämns i deklarationen är föreningsfrihet och 
faktiskt erkännande av rätten till kollektivav
talsförhandlingar, avskaffande av alla former 
av tvångsarbete och obligatoriskt arbete, fak
tiskt avskaffande av barnarbete samt avskaf
fande av diskriminering vid anställning och 
yrkesutövning. Betydelsefullt är att förplik
telsen enligt deklarationen gäller alla ILO:s 

medlemsstater på grundval av deras med
lemskap oberoende av om de har ratificerat 
de grundläggande konventioner i vilka de 
grundläggande principerna finns inskrivna 
som bestämda rättigheter och förpliktelser. 

I motvikt till medlemsstatemas förpliktelse 
ger deklarationen uttryck för ILO:s atagande 
att med alla till buds stående medel hjälpa 
medlemsstatema att uppnå de mål som ställs 
i deklarationen. Till deklarationen hör ett 
uppföljningsförfarande, vars syfte är att upp
muntra medlemsstatema att främja de grund
läggande principerna och rättigheterna. Bes
lut om uppföljningsförfarandets detaljer fat
tas av ILO:s styrelse. Den första globala 
rapporten, som utgör en del av uppfölj
ningen, skall behandla föreningsfriheten och 
kommer att överlämnas till arbetskonfe
rensen år 2000. Under de följande åren 
kommer rapporten att behandla först 
tvångsarbete och sedan diskriminering och 
barnarbete. 

De grundläggande konventionerna, som de 
grundläggande principer som räknas upp i 
deklarationen ingår i, är konvention nr 29 
och l 05 om tvångsarbete, konvention nr 87 
och 98 om föreningsfrihet, konvention nr 
l 00 och 111 om förbud mot diskriminering 
samt konvention nr 138 om barnarbete. 
Konvention nr 182 om förbud mot och 
omedelbara insatser för att avskaffa de värs
ta formerna av barnarbete, vilken har anta
gits av Internationella arbetskonferensen ef
ter det att deklarationen antogs, kommer 
också att höra till de grundläggande konven
tionerna. Finland är ett av de 45 länder som 
för närvarande har ratificerat alla grundläg
gande konventioner med undantag för kon
vention nr 182. 
Deklarationen och uppföljningsförfarandet 

kommer inte att medföra ändringar i finsk 
lagstiftning eller praxis. Inte heller uppfölj
ningsmekanismen kräver särskild rapporte
ring eller andra åtgärder. Finland rapporterar 
redan sedan tidigare stadgeenligt till ILO om 
sådana ändringar av lagstiftning och praxis 
som gäller de grundläggande konventionerna 
och ILO följer hur de grundläggande princi
per och rättigheter som ingår i de grundläg
gande konventionerna genomförs i Finland. 

Deklarationen om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet är av stor bety
delse för främjandet av social utveckling och 
rättvisa. De grundläggande principerna och 
rättigheterna i arbetslivet är mycket funda
mentala och nära anslutna till de interna-



4 RP 194/1999 rd 

tionellt erkända mänskliga rättigheterna. I 
redogörelsen om Finlands regerings politik 
angående de mänskliga rättigheterna 
11.11.1998 konstateras uttryckligen att den
na politik omfattar såväl utvecklande av det 
internationella människorättssystemet och en 
betoning av intresset för de mänskliga rät
tigheterna i det internationella samfundets 
arbetsordning som främjande av respekten 
för de mänskliga rättigheterna i praktiken 
och förhindrande av kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna överallt i världen. 
Finland är också genom medlemskapet i 
ILO förpliktat att respektera och främja de 
grundläggande principerna och rättigheterna 
i arbetslivet samt främja genomförandet av 
dem. 

2.2. Rekommendationen (nr 189) om 
allmänna rörutsättningar rör främjande 
av skapande av arbetstilliållen i små 
och medelstora röretag 

De små och medelstora företagen är av 
central betydelse när det gäller att förbättra 
sysselsättningen. De svarar för över 80 % av 

alla nya arbetstillfällen på global nivå. Där
för är det motiverat att näringspolitiken be
tonar åtgärder som kan förbättra de små och 
medelstora företagens verksamhetsbetingel
seL 

Rekommendationen fungerar som vägled
ning för regeringarna när det gäller att främ
ja verksamhetsbetingelserna för små och 
medelstora företag och skapa arbetstillfällen. 
Rekommendation nr 189 är mycket allmänt 
hållen, eftersom avsikten är att den skall 
tillämpas överallt i världen. Rekommenda
tionen är också en kompromiss i och med 
att man har försökt beakta både arbetsgivar
nas och arbetstagarnas intressen. Rekom
mendationen medför nästan inget nytt för de 
utvecklade ländernas politik beträffande små 
och medelstora företag. För Finlands del 
finns det inga frågor när det gäller skapande 
av arbetstillfällen i små och medelstora före
tag som inte skulle ha utretts i andra sam
manhang, t.ex. i sysselsättningsprogrammet 
för Finland för 1996-1999 eller i Or
ganisationens för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) eller Europeiska 
unionens (EU) rekommendationer och de ut
låtanden som givits med anledning av dem. 
Rekommendationen har också större betydel
se för utvecklingsländerna, och det är därför 
viktigt att Finland understöder rekommenda
tionen så mycket som möjligt. 

DETALJMOTIVERING 

l. Deklarationen om grundläggande 
principer och rättigheter i 
arbetslivet 

1.1. Innehållet i deklarationen och dess 
bilaga 

1.1.1. Innehållet i deklarationen 

I deklarationen om grundläggande princi
per och rättigheter i arbetslivet meddelar 
Internationella arbetsorganisationens med
lemsstater att de har godkänt de rättigheter 
och principer som uttrycks i ILO: s stadga 
och Philadelphiadeklarationen och åtar sig 

att arbeta för att uppnå organisationens över
gripande mål. I deklarationen konstateras att 
dessa principer har kommit till uttryck och 
utvecklats i form av specifika rättigheter och 
förpliktelser i konventioner som är erkända 
som organisationens grundläggande konven
tioner. 

Enligt deklarationens punkt 2 är alla med
lemsstater genom själva medlemskapet för
pliktade att respektera, främja och genomfö
ra principerna beträffande de grundläggande 
fri- och rättigheter som organisationens 
grundläggande konventioner behandlar. Des
sa principer, som är föreningsfrihet och fak
tiskt erkännande av rätten till kollektivav-
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talsförhandlingar, avskaffande av alla former 
av tvångsarbete och obligatoriskt arbete, fak
tiskt avskaffande av barnarbete samt avskaf
fande av diskriminering vid anställning och 
yrkesutövning, nämns uttryckligen i punkt 2 
i deklarationen. Betydelsefullt är att denna 
förpliktelse enligt punkt 2 också gäller såda
na medlemsstater som inte har ratificerat de 
grundläggande konventionerna i fråga. Med 
avseende på den princip som gäller barnar
bete måste det beaktas att deklarationens 
avsikt inte är att förbjuda allt arbete som 
utförs av barn. Barnarbete anses vara tillåtet 
inom de gränser som fastställts i konvention 
nr 138. 

I motvikt till medlemsstatemas förpliktelse 
nämns i punkt 3 att Internationella arbetsor
ganisationen har ett åtagande att hjälpa med
lemsstatema att uppnå dessa mål. I deklara
tionen ingår såsom en integrerad del ett upp
följningsförfarande som det redogörs för i en 
bilaga till deklarationen. 

I punkt 5 betonas att arbetsnormer inte bör 
användas för protektionistiska handelsända
mål, och att ingenting i deklarationen eller 
dess uppföljning skall åberopas eller på an
nat sätt användas för sådana ändamål. Des
sutom får in~et lands komparativa fördel 
ifrågasättas pa grund av deklarationen och 
dess uppföljning. 

Deklarationen om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet är till sin natur 
en politisk resolution, som inte är juridiskt 
bindande. A v sikten är inte att deklarationen 
eller dess uppföljning skall medföra nya 
rättsliga förpliktelser för medlemsstaterna. 
Deklarationen och uppföljningen medför inte 
heller förpliktelser enligt någon konvention 
som medlemsstaten inte har antagit. Dekla
rationen förpliktar inte heller medlemsstater
na att ratificera ILO:s konventioner och 
begränsar inte heller medlemsstatemas möj
ligheter att ratificera konventionerna. 

1.1.2. Innehållet i bilagan till deklarationen 

Syftet med uppföljningen av deklarationen 
är att uppmuntra medlemsstaten att verka för 
att främja den grundläggande principer och 
rättigheter som fastställs i ILO: s stadga, i 
Philadelphiadeklarationen och i den aktuella 
deklarationen. Uppföljningsförfarandet skall 
vara till hjälp när det gäller att identifiera de 
områden där det tekniska samarbete som 
organisationen tillhandahåller kan vara av 
största nytta. Uppföljningen skall uppfattas 

som ett förfarande som främjar rättigheterna, 
ipte som ett sätt att kritisera enskilda länder. 
A andra sidan skall den inte ersätta etablera
de övervakningsmekanismer, och inte heller 
hindra deras funktion. Uppföljningen består 
av en årlig uppföljning av icke ratificerade 
grundläggande konventioner och en s.k. glo
bal rapport. 

Enligt bilagan innebär den årliga uppfölj
ningen av icke ratificerade grundläggande 
konventioner en granskning av hur deklara
tionen genomförs i de medlemsstater som 
ännu inte ratificerat alla grundläggande kon
ventioner. Den årliga uppföljningen täcker 
de fyra kategorier av grundläggande princi
per och rättigheter som nämns i deklaratio
nen. Uppföljningen sker så att medlemssta
tema ombeds sända in rapporteringsformulär 
med uppgifter om förändringar i lagstiftning 
och praxis. Internationella arbetsbyrån 
sammanställer dessa rapporter, som sedan 
granskas av styrelsen. Byrån kan be styrel
sen utse en expertgrupp för att utarbeta en 
introduktion till de rapporter som sam
manställs, i vilken uppmärksammas aspekter 
som kan behöva en mer djupgående diskus
sion. Det bör enligt bilagan vid behov vara 
möjligt att justera styrelsens befintliga ru
tiner så att också de medlemsstater som inte 
är företrädda i styrelsen kan tillhandahålla 
förklaringar som är nödvändiga för att 
komplettera de nationella rapporterna. 

Syftet med den globala rapporten är att ge 
en global bild av hur de grundläggande prin
ciperna och rättigheterna har genomförts 
under föregående fyraårsperiod. Rapporten 
tjänar som grund vid bedömningen av effek
tiviteten i den hjälp som organisationen till
handahållit och vid fastställaodet av mål för 
handlingsplanerna för det tekniska biståndet. 
Rapporten omfattar varje år i tur och ord
ning en av de fyra kategorierna av grundläg
gande principer och rättigheter. 

Rapporten utarbetas under generaldirektö
rens ansvar och den baserar sig på officiell 
information eller information som samlats in 
och bedömts i enlighet med fastlagda ru
tiner. Rapporten överlämnas till arbetskonfe
rensen för trepartisk diskussion som en rap
port från generaldirektören. Enligt bilagan 
kan konferensen behandla rapporten under 
en separat session eller på något annat lämp
ligt sätt. styrelsen skall sedan av denna dis
kussion dra slutsatser angående prioriteringar 
och handlingsplaner för tekniskt bistånd som 
skall genomföras under den följande fyraårs-
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perioden. I slutet av bilagan konstateras att 
konferensen vid lämplig tidpunkt skall 
granska hur uppföljningen fungerar i ljuset 
av vunna erfarenheter och på grundval av 
dessa bedöma om den har uppfyllt de över
gripande mål som nämns i del I. 

1.2. Deklarationens förhållande till finsk 
lagstiftning och praxis 

Enligt deklarationen är samtliga med
lemsstater genom sitt medlemskap i or
ganisationen förpliktade att respektera, främ
ja och genomföra principerna i anslutning 
till de grundläggande fri- och rättigheter som 
uttrycks i ILO:s grundläggande konven
tioner, dvs. föreningsfrihet och faktiskt er
kännande av rätten till kollektivavtalsför
handlingar, avskaffande av alla former av 
tvångsarbete och obligatoriskt arbete, fak
tiskt avskaffande av barnarbete och avskaf
fande av diskriminering vid anställning och 
yrkesutövning. 

I och med det nya kapitel om grundläg
gande fri- och rättigheter i regeringsformen 
som trädde i kraft 1995 bringades regerings
formens bestämmelser i överensstämmelse 
med bestämmelserna i de människorättskon
ventioner som är förpliktande för Finland 
(969/1995). I l § regeringsformen sägs att 
konstitutionen tryggar människovärdets 
okränkbarhet och individens frihet och rät
tigheter samt främjar rättvisa i samhället. 

I bestämmelsen om föreningsfrihet i l O a 
§ regeringformen faställs uttryckligen också 
den fackliga föreningsfriheten. Enligt l O a § 
3 mom. utfärdas närmare bestämmelser om 
föreningsfrihet genom lag. Kränkning av ar
betstagares organisationsfrihet är straffbart 
enligt 47 kap. 5 § strafflagen (3911889). Ge
nom bestämmelserna i paragrafens 2 och 3 
mom. skyddas utöver arbetstagarnas or
ganisationsrätt också deras rätt att inte anslu
ta sig eller höra till en organisation. I 5 § 
regeringsformen ingår ett särskilt förbud mot 
diskriminering. I motiveringen till rege
ringens proposition med förslag till ändring 
av grundlagarnas stadganden om de grun
dläggande fri- och rättigheterna nämns del
tagande i föreningsverksamhet som en sådan 
förbjuden grund för diskriminering (RP 
309/1993 rd). 

I 6 §regeringsformen ingår en bestämmel
se om den personliga integriteten. Enligt l 
mom. har var och en rätt till liv och till per
sonlig frihet, integritet och säkerhet. Förbud 

mot tvångsarbete ansågs enligt motiveringen 
till regeringens proposition (RP 309/1993 
rd) otvetydigt följa av regeringsformens 6 § 
l mom. och särskilda bestämmelser om för
bud mot slaveri och tvångsarbete ansågs inte 
vara nödvändiga. Dessutom garanteras i 15 
§ regeringsformen var och en rätt enligt lag 
att fritt välja arbete, yrke eller näring. En 
straffbestämmelse om olaga tvång som kan 
tillämpas på tvångsarbete ingår i 25 kap. 8 § 
strafflagen. 

Arbete som utförs av personer under 18 år 
regleras av allmänna arbetsrättsliga lagar 
samt särskilda regler som gäller unga arbets
tagare. Särskilt för personer under 18 år gäl
ler lagen om unga arbetstagare (998/1993) 
och förordningen om skydd för unga arbets
tagare (508/1986). Om inte annat bestäms 
om arbete som utförs av unga arbetstagare 
tillämpas dessutom lagen om arbetsavtal 
(32011970), arbetstidslagen (605/1996), la
gen om skydd i arbete (29911958) och se
mesterlagen (272/1973) på unga arbetstaga
re. Arbetsministeriet har också utfärdat ett 
beslut om arbeten som är farliga för unga 
arbetstagare (756/1996) och ett beslut om 
lätta arbeten lämpliga för unga (143111993). 
Arbete som utförs av personer under 18 år 
är välreglerat och iakttagandet av bestäm
melserna övervakas, och därför är det möj
ligt endast under vissa förutsättningar. 

Ett förbud mot diskriminering fastställs i 5 
§ regeringsformen, till vilken det också hän
visades ovan i samband med föreningsfrihe
ten. Andra viktiga bestämmelser är förbudet 
mot diskriminering och kravet på opartiskt 
bemötande i 17 § 3 och 4 mom. lagen om 
arbetsavtal. Bestämmelser om förbud mot 
diskriminering finns också i statstjänsteman
nalagen (750/1994) och lagen om kom
munala tjänsteinnehavares anställ
ningstrygghet (484/1996). Om förbud mot 
diskriminering på grund av kön stadgas i 
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män (609/1986). Bestämmelser om straff för 
diskriminering i arbetslivet ingår i 47 kap. 3 
§ strafflagen. 

Utöver grundlagsbestämmelserna ingår 
bestämmelser om genomförandet av de 
grundläggande fri- och rättigheterna i olika 
lagar. Bestämmelserna om de grundläg~ande 
fri- och rättigheterna har nästan som sadana 
överförts till Finlands nya grundlag 
(73111999), som träder i kraft den l mars 
2000. 

Med stöd av vad som anförts 
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ovan överensstämmer lagstiftning och praxis 
i Finland med deklarationen och dess princi
per. 

1.3. Deklarationens f'Orhållande till 
gemenskapslagstiftningen 

I artikel 6 i fördraget om Europeiska unio
nen konstateras att unionen bygger på prin
ciperna om frihet, demokrati och respekt för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläg
gande friheterna samt på rättsstatsprincipen. 
EU eftersträvar också att i all verksamhet 
främja de mänskliga rättigheterna både inom 
unionen och i unionens yttre förbindelser. 

Amsterdamfördraget om ändring av för
draget om europeiska unionen, fördragen om 
upprättandet av Europeiska gemenskapema 
(EG) och vissa akter som hör samman med 
dem trädde i kraft den l maj 1999 
(506/1999). De grundläggande fri- och rät
tigheterna betonas starkare än tidigare i HG
fördraget efter de ändringar som infördes ge
nom AmsterdamfördrageL De nya bestäm
melserna bekräftar medlemsstatemas förplik
telser i fråga om de sociala grundläggande 
fri- och rättigheterna och stöder följaktligen 
de principer som uttrycks i deklarationen 
och beaktaodet av dem. 

Europeiska kommisionen har den 25 no
vember 1999 med stöd av HG-fördragets 
artikel 13 gett två förslag till direktiv till 
rådet. Dessa förslag till direktiv gäller å ena 
sidan godkännande av de allmänna förutsätt
ningarna för tryggande av lika behandling i 
frågor som gäller arbete och yrkesutövning, 
och å andra sidan tryggande av lika be
handling oberoende av ras eller etniskt ur
sprung. Syftet med direktivförslagen är att 
EU:s medlemsstater skall godkänna gemen
samma bestämmelser för säkerställande av 
en miniminivå för icke-diskriminering. 

I artikel 158 i fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen anges att för 
främja en harmonisk utvecling inom hela ge
menskapen skall denna utveckla och fullfölja 
sin verksamhet för att stärka sin ekonomiska 
och sociala sammanhållning. Verksamheten 
stöds bl.a. genom strukturfonderna. Avsik
ten är att den nya lagstiftningen om struktur
fonderna, vilken följer samma linje som 
principerna i deklarationen, skall träda i 
kraft den l januari 2000. 

I EU: s rapport om mänskliga rättigheter 
konstaterades att EU understöder Intematio-

nella arbetsorganisationens avgörande roll i 
utvecklaodet av normer för arbetstagarnas 
rättigheter. Gemenskapen betonar särskilt 
ILO: s grundläggande normer som gäller res
pekt för föreningsfrihet, rätt till kollektivav
talsförhandlingar samt avskaffande av diskri
minering, tvångsarbete och barnarbete. I rap
porten konstateras uttryckligen att EU med 
tillfredsställelse uppmärksammat ILO:s dek
laration om grundläggande principer och rät
tigheter i arbetslivet från 1998 och betonar 
också betydelsen av en effektiv uppföljning 
av deklarationen. 

2. Rekommendationen (nr 189) om 
allmänna förutsättningar för 
främjande av skapande av 
arbetstillfällen i små och medelstora 
företag 

2.1. Innehållet i rekommendationen 

Syftet med rekommendationen är att främ
ja skapandet av arbetstillfällen i små och 
medelstora företag. Rekommendationen är 
indelad i sex kapitel, av vilka det första ~äl
ler definition, syfte och tillämpningsomrade. 
Enligt punkt 2 bör medlemsstaterna utgåen
de från de nationella omständigheterna och i 
överensstämmelse med nationell praxis vidta 
åtgärder för att igenkänna och främja den 
centrala roll som små och medelstora företag 
kan ha inom delområden såsom främjande 
av full, produktiv och fritt vald sysselsätt
ning. Rekommendationen gäller enligt punkt 
4 all ekonomisk verksamhet och alla typer 
av små och medelstora företag utan avseen
de på ägoförhållanden. 

Rekommendationens andra del behandlar 
den politiska och juridiska grunden. För att 
trygga små och medelstora företags tillväxt 
och utvecling bör medlemsstaterna bl.a. in
föra och utöva en ändamålsenlig finans-, och 
penning- och sysselsättningspolitik (punkt 
5). Vid utarbetandet av verksamhetsprinci
perna bör medlemsstaterna enli$t punkt 7 
bl.a. samla in uppgifter om sma och me
delstora företag, utreda hur verksamhetsprin
ciperna och bestämmelserna inverkar på små 
och medelstora företag samt då och då 
granska arbets- och sociallagstiftning till
sammans med de mest representativa arbets
givar- och arbetstagarorganisationerna. I 
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punkt 8 konstateras att medlemsstatemas 
regeringar under ekonomiskt svåra tider bör 
ge ett starkt och effektivt stöd till små och 
medelstora företag och deras anställda. 

Rekommendationens tredje kapitel gäller 
utvecklande av företagskulturen. Enligt 
punkt l O bör medlemsstatema vidta åtgärder 
för att utveckla och förstärka en företagskul
tur som bl.a. gynnar produktivitet, miljö
medvetenhet och kvalitet. I punkten ingår en 
uppräkning av olika åtgärder med vars hjälp 
medlemsstaten kan försöka uppnå målen. 

Punkt 11-16 behandlar skapandet av en 
fungerande serviceinfrastruktur. Enligt punkt 
11 bör medlemsstatema fästa uppmärksam
het vid att de små och medelstora företagen 
och deras anställda har tillgång till olika 
stödtjänster såsom hjälp med att grunda och 
starta företag samt finansierings-, kredit- och 
skuldrådgivning. Medlemsstatema bör också 
enligt punkt 14 underlätta små och me
delstora företags möjligheter att få finan
siering och krediter. Enligt punkt 16 bör 
medlemsstatema dessutom bl.a. främja sam
arbete och kontakter mellan små och me
delstora företag och storföretag. 

Rekommendationens femte del behandlar 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas 
roll. Rekommendationen räknar upp åtgärder 
som arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationerna bör överväga för att stöda 
små och medelstora företag. Rekommenda
tionens sjätte del behandlar internationellt 
samarbete, som enligt punkt 19 bl.a. bör 
främjas genom insamling och utbyte av in
formation och genom att skapa kontakter till 
nationella och internationella organ. 

2.2. Rekommendationens förhållande till 
finsk lagstiftning och praxis 

Rekommendation nr 189 är allmänt hållen 
för att rekommendationerna i den bättre 
skall kunna beaktas i samtliga medlemsstater 
som till sin samhällsuppbyggnad är mycket 
olika. Rekommendationen innehåller mål 
och målsättningar som i huvuddrag alla är 
värda att understödas och som redan i stor 
utsträckning beaktats i finsk lagstiftning. 

I punkt 2 i rekommendationen uppmuntras 
medlemsstatema att vidta åtgärder som 
främjar de små och medelstora företagens 
ställning. statsrådet har 1996 godkänt ett 
principbeslut om åtgärder som skall främja 
små och medelstora företag. Rekommendati
on nr 189 överensstämmer med principbes-

lutet. 
I Finlands regeringsprogram har särskild 

uppmärksamhet fästs vid främjande av små 
och medelstora företag. Enligt regerings
programmet skall företagandet samt små och 
medelstora företags tillväxt och konkurrens
kraft stärkas genom regeringens näringspoli
tiska åtgärder. I överensstämmelse rekom
mendationens huvudlinjer ämnar regeringen 
bl.a. försöka avskaffa hinder för företagande, 
införa lättare förvaltning och utveckla särs
kilt sådana finansieringstjänster som främjar 
små och medelstora företags möjligheter på 
den internationella marknaden. 

Sysselsättningsprogrammet för Finland för 
1996-1999 betonar i syfte att främja små 
och medelstora företag att tillgången till sä
kerheter skall förbättras, arbetsgivarbyråkra
tin förenklas o~h utbildningen för företagare 
effektiveras. Atgärder som bidrar till att 
främja företagande ingår i Finlands plan för 
sysselsättningspolitiken, som följer EU:s 
riktlinjer för sysselsättningen, och främjande 
av kvinnors företagsamhet betonas särskilt. 
Stöd till kvinnors företagsamhet samt 
jämställdheten mellan kvinnor och män 
nämns också på flera ställen i rekommenda
tionen. A v de stimulans- och specialåt&ärder 
som är i bruk i Finland kan nämnas lan till 
kvinnliga företagare och utbildning för 
kvinnliga företagare. 

Enligt punkt 7 i rekommendationen bör 
medlemsstatema vid behov granska arbets
och sociallagstiftningen i samråd med ar
betsgivar- och arbetstagarorganisationerna 
för att bl.a. utreda om den motsvarar de små 
och medelstora företagens behov, samtidigt 
säkerställande att arbetstagarna har till
räckligt skydd. I Finland gäller arbe
tarskyddslagstiftningen enligt samma grun
der företag av olika storlek. Också den 
lagstadgade sociala tryggheten omfattar i 
Finland alla arbetstagare på samma sätt obe
roende av företagets storlek, och det finns 
därför inget behov att skapa sådana komplet
terande åtgärder för arbetstagarna som avses 
i punkt 7 (b). 

I samband med revideringen av arbetsför
valtningens regionala organisation 1997 in
rättades arbets- och näringscentraler. Efter
som de är gemensamma servicecentraler för 
handels- och industriministeriets, jord- och 
skogsbruksministeriets och arbetsmmisteriets 
förvaltningsområden genomför de i stor 
utsträckning de åtgärder som i punkt 11-17 i 
rekommendationen syftar till att utveckla en 
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fungerande infrastruktur. Arbets- och nä
ringscentralemas uppgift är bl.a. att stöda 
och ge råd till små och medelstora företag i 
olika skeden av deras livscykel. I Finlands 
sysselsättningspolitiska handlingspro~ram 
nämns att det för varje arbets- och närmgs
central skall utses en person som ansvarar 
för företagstjänster och som skall ha till 
uppgift att organisera service för företag. 

En del av bl.a. de stödtjänster som räknas 
upp i punkt 11 är sådana tjänster som inte 
har nagon praktisk betydelse i Finland, 
exempelvis punkt 11 (i) till den del som den 
gäller chefers och arbetstagares läs- och 
skrivkunnighet och kunskaper i räkning. En 
del av stödtjänsterna som nämns i punkt 11 
har i Finland hittills varit sådana tjänster 
som produceras av andra instanser än den 
offentliga sektorn, t.ex. bokföringstjänster 
och finansiella tjänster, punkt 11 (1), och 
marknadsundersökningar och marknadsfö
ringshjälp, punkt 11 (s). Det finns dock en 
möjlighet för små arbetsgivare att låta Servi
cecentralen för små arbetsgivare sköta inbe
talningen av arbetsgivaravgifter. Servicecent
ralens verksamhet har utvidgats fr.o.m den l 
januari 1999 så att den omfattar företag med 
färre än l O arbetstagare. 

I samband med flera av de mål som 
nämns i rekommendationen betonas utbild
ningen och att utbildningen skall utvecklas. 
Bestämmelserna i utbildningslagstiftningen, 
bl.a. lagen om yrkesutbildmng (630/1998), 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
(63111998) och lagen om yrkeshögskolestu
dier (25511995) stöder rekommendationens 
principer. Utvecklaodet av möjligheterna till 
livslångt lärande betonas bl.a. i Finlands sys
selsättningsprogram. För att upprätthålla och 
förbättra förutsättningarna för att sysselsätta 
äldre arbetstagare pågår för närvarande ett 
nationellt åldersprogram. 

I rekommendationen betonas också samar
betet mellan myndigheter och arbetsmark
nadsorganisationer. Förhandlingar förs om 
frågor som ansluter sig till det arbetskrafts
politiska systemet och ärenden bereds på 
trepartsbasis i samarbete med arbetsmark
nadsorganisationerna. I anslutning till han
dels- och industriministeriet verkar en dele
gation för små och medelstora företags verk
samhet som bestär av representanter från de 
viktigaste partierna, näringslivets or
ganisationer samt arbetsmarknadsor
ganisationerna. statsrådets principbeslut om 
främjande av små och medelstora företags 

2923250 

verksamhet grundar sig på delegationens 
företagspolitiska program för små och me
delstora företag. 

I framtida lagstiftning och inom förvaltnin
gen i allmänhet torde man också i fortsätt
ningen bättre än tidigare kunna beakta punkt 
12 (e), som rekommenderar enhetlig och lätt 
tillgång till tjänster genom medborgarkon
torsarrangemang eller rådgivningstjänster. 
Detsamma gäller punkt 16 (2) och (3), som 
betonar utvecklaodet av samarbetet mellan 
storföretag och små och medelstora företag 
och bl.a. rekommenderar att det etableras 
nätverk. 

Med avseende på utvecklaodet av lagstift
ningen borde det fästas uppmärksamhet ock
så på rekommendationens punkt l O (2), en
ligt vilken medlemsstatema med lämpliga 
medel borde försöka befordra en positivare 
attityd till risktagning och misslyckanden i 
affärslivet, samtidigt som man å ena sidan 
erkänner deras värde som erfarenheter och å 
andra sidan deras inverkan både för företa
gare och arbetstagare. I enlighet med denna 
punkt i rekommendationen borde man söka 
sätt att underlätta företagares möjligheter att 
återuppta företagsverksamheten efter en kon
kurs. 

2.3. Rekommendationens romållaode till 
gemenskapslagstiftningen 

I Finlands sysselsättningspolitiska hand
lingsplan fastställs årligen Finlands nationel
la plan för genomförande av EU:s ge
mensamma sysselsättningsstrategi. Riktlin
jerna är fördelade på fyra pelare, som är 
förbättrad sysselsättning, utveckling av före
tagarandan, förbättring av företagens och 
arbetstagamas anpassningsförmåga samt 
förstärkning av jämställdhetspolitiken. Hand
lingsplanens malsättningar gäller bl.a. mins
kade allmänna kostnader och enklare förvalt
ning för företagare och näringsidkare, ska
pande av nya arbetstillfällen och en gradvis 
sänkning av totalbeskattnin~en, beskatt
ningen av arbete och de mdirekta arbets
kraftskostnadema. 

Programmet Amsterdam Summit Action 
Programme (ASAP), som antogs 1997, om
fattar möjligheter till lånefinansiering för 
små och medelstora företag. Dessutom finns 
ett räntestödsprogram för små och medelsto
ra företag. Europeiska investeringsfonden, 
som verkar i anslutning till Europeiska in
vesteringsbanken, har för avsikt att börja 
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fungera som riskfinansiär för små företag, 
särskilt teknikföretag. 

Rekommendationen står inte i strid med de 
riktlinjer som dragits upp inom ramen för 
EU. 

3. Riksdagsbehandlingen av handlingar 
som godkänts av Internationella 
arbetskonferensen 

Enligt artikel 19 i Internationella arbetsor
ganisationens stadga skall varje medlemsstat 
inom en viss tid efter den allmänna konfe
rensen föra konventioner och rekommenda
tioner som godkänts av den allmänna konfe
rensen till behörigt statsorgan för lagstift
nings- och andra åtgärder. Rekommendatio
nen nr 189 skall därför föreläggas riksda
gen. 

I Internationella arbetsorganisationens 
stadga finns inga uttryckliga bestämmelser 
om medlemsstatemas förpliktelser när Inter
nationella arbetskonferensen har antagit ett 
annat dokument än en konvention eller en 
rekommendation, t.ex. en deklaration. Det är 
mycket ovanligt att ett dokument i form av 
en deklaration antas av arbetskonferensen. 

Internationella arbetskonferensen har be
tonat betydelsen av deklarationen om grund
läggande principer och rättigheter i arbetsli-

Helsingfors den 23 december 1999 

vet och dessutom bett att medlemsstatema 
försäkrar sig om att deklarationen lämnas för 
kännedom till behöriga statsorgan för sä
kerställande av att deklarationen genomförs. 
A v denna anledning och med beaktande av 
deklarationens principiella betydelse anser 
regeringen det vara lämpligt att deklaratio
nen föreläggs riksdagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan föres
lås, 

att Internationella arbetsor-
ganisationens deklaration om grund
läggande principer och rättigheter i 
arbetslivet, som antagits av Interna
tionella arbetskonferensen i Geneve 
den 18 juni 1998 skall beaktas i det 
kommande lagstiftningsarbetet, och 

att Internationella arbetsor-
ganisationens rekommendation nr 
189 om allmänna förutsättningar för 
främjande av skapande av arbetstill
fällen i små och medelstora företag, 
som godkänts vid Internationella 
arbetskonferensen i Geneve den 17 
juni 1998, skall beaktas i det kom
mande lagstiftningsarbetet i den mån 
det är ändamålsenligt och möjligt. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Arbetsminister Sinikka Mönkäre 
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(Översättning) 

Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande 

principer och rättgheter i arbetslivet 

Enär ILO grundades utifrån övertygelsen 
om att social rättvisa är av avgörande bety
delse för universell och varaktig fred; 

Enär ekonomisk tillväxt är väsentlig men 
inte tillräcklig för att säkerställa rättvisa, 
sociala framsteg och utplånaodet av fattig
dom, vilket bekräftar behovet av att ILO 
främjar en stark socialpolitik, rättvisa och 
demokratiska institutioner; 

Enär ILO, nu mer än någonsin, bör utnytt
ja alla sina resurser när det gäller fastställan
de av normer, tekniskt bistånd och forskning 
inom alla sina kompetensområden, i synner
het sysselsättning, yrkesutbildning och ar
betsvillkor för att säkerställa, inom ramen 
för en global strategi för ekonomisk och so
cial utveckling, att den ekonomiska politiken 
och socialpolitiken är ömsesidigt förstärkan
de komponenter för att skapa en brett föran
krad hållbar utveckling; 

Enär ILO bör ägna särskild uppmärksam
het åt de problem som personer med särskil
da sociala behov har, i synnerhet arbetslösa 
och migrerande arbetstagare, och mobilisera 
och stödja internationella, regionala och na
tionella satsningar som syftar till att lösa 
deras problem, och främja en effektiv politik 
som syftar till att skapa arbetstillfällen; 

Enär garantin för grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet är av särskild 
betydelse när man söker upprätthålla sam
bandet mellan sociala framsteg och 
ekonomisk utveckling, emedan den gör det 
möjligt för de berörda personerna att fritt 
och på jämställd grund kräva sin skäliga 
andel av det välstånd, som de har hjälpt till 
att skapa, och att fullt ut uppnå sin mänskli
ga potential; 

Enär ILO är den konstitutionellt ansvariga 
internationella organisationen och det behö
riga organet för att fastställa och behandla 

Liite 

Declaration de l'OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au 

travail 

Attendu que la cn~ation de l'OIT procedait 
de la conviction que la justice sociale est es
sentielle pour assurer une paix universelle et 
durable; 

Attendu que la croissance economique est 
essentielle mais n'est pas suffisante pour as
surer l'equite, le progres social et l'eradicati
on de la pauvrete, et que cela confirme la 
necessite pour l'OIT de promouvoir des poli
tiques sociales solides, la justice et des insti
tutions democratiques; 

Attendu que l'OIT se doit donc plus que 
jamais de mobiliser l'ensemble de ses mo
yens d'action normative, de cooperation 
technique et de recherche dans tous les do
maines de sa competence, en partkulier 
l'emploi, la formation professionnelle et les 
conditions de travail, pour faire en sorte que, 
dans le cadre d'une strategie globale de 
developpement economique et social, les 
politiques economiques et sociales se renfor
cent mutuellement en vue d'instaurer un 
developpement large et durable; 

Attendu que l'OIT doit porter une attention 
speciale aux problemes des personnes ayant 
des besoins sociaux particuliers, notamment 
les chömeurs et les travailieurs migrants, 
mobiliser et eneaurager les efforts na
tionaux, regionaux et internationaux tendant 
å resoudre leurs problemes, et promouvoir 
des politiques efficaces visant å creer des 
emplois; 

Attendu que, dans le but d'assurer le lien 
entre progres social et croissance economi
que, la garantie des principes et des droits 
fondamentaux au travail revet une importan
ce et une signification particulieres en don
nant aux interesses eux-memes la possibilite 
de revendiquer librement et avec des chan
ces egales leur juste participation aux riches
ses qu'ils ont contribue å creer, ainsi que de 
realiser pleinement leur potentiel humain; 

Attendu que l'OIT est !'organisation inter
nationale mandatee par sa Constitution, ainsi 
que l'organe competent pour etablir les nor-
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internationella arbetsnormer och åtnjuter uni
versellt stöd och erkännande för sitt arbete 
att främja grundläggande rättigheter i arbets
livet som ett uttryck för sina stadgeenliga 
principer; 

Enär det, i ett läge med växande öm
sesidigt ekonomiskt beroende, är angeläget 
att ånyo bekräfta att de grundläggande prin
ciper och rättigheter som uttrycks i or
ganisationens stadga är oföränderliga samt 
att främja deras universella tillämpning; 

har Internationella arbetskonferensen bes
lutat att 

l. erinra om: 

a) att genom att frivilligt ansluta sig till 
ILO har samtliga medlemsstater godkänt de 
principer och rättigheter som är fastlagda i 
ILO:s stadga och i Philadelphiadeklaratio
nen, och åtagit sig att arbeta för att uppnå 
organisationens övergri(>ande mål efter bästa 
förmåga och helt i linJe med sina resurser 
och särskilda omständigheter; 

b) att dessa principer och rättigheter har 
kommit till uttryck och utvecklats i form av 
specifika rättigheter och förpliktelser i kon
ventioner som är erkända som grundläggan
de både inom och utom ILO. 

2. förklara att samtliga medlemmar, även 
om de inte har ratificerat konventionerna 
ifråga, genom själva medlemskapet i or
ganisationen är förpliktade att respektera, 
främja och genomföra, i god anda och i en
lighet med stadgan, principerna beträffande 
de grundläggande rättigheter som dessa kon
ventioner behandlar, nämligen: 

a) föreningsfrihet och faktiskt erkännande 
av rätten till kollektivavtalsförhandlingar; 

b) avskaffande av alla former av tvångsar
bete och obligatoriskt arbete; 

c) faktiskt avskaffande av barnarbete; samt 

d) avskaffande av diskriminering vid 
anställning och yrkesutövning. 

3. erkänna organisationens åtagande att 
hjälpa sina medlemmar, som svar på deras 
konstaterade och uttalade behov, i syfte att 
uppnå dessa mål genom att såväl till fullo 
utnyttja sina stadgeenliga, operationella och 
budgetära resurser, inklusive genom att mo
bilisera externa resurser och stöd, som upp-

mes internationates du travail et s'en occu
per, et qu'elle beneficie d'un appui et d'une 
reconnaissance universels en matiere de pro
motion des droits fondamentaux au travail, 
en tant qu'expression de ses principes consti
tutionnels; 

Attendu que, dans une situation d'in
terdependance economique croissante, il est 
urgent de reaffirmer la permanence des prin
cipes et droits fondamentaux inserits dans la 
Constitution de !'Organisation ainsi que de 
promouvoir leur application universelle, 

La Conference internationate du Travail, 

l. Rappelle: 

a) qu'en adberan t librement a l'OIT, l'en
semble de ses Membres ont accepte les prin
cipes et droits enonces dans sa Constitution 
et dans la Declaration de Philadelphie, et se 
sont engages a travailler å la realisation des 
objectifs d'ensemble de !'Organisation, dans 
toute la mesure de leurs moyens et de leur 
specificite; 

b) que ces principes et droits ont ete ex
primes et developpes sous forme de droits et 
d'obligations specifiques dans des conven
tians reconnues comme fondamentales, tant 
å l'interieur qu'å l'exterieur de !'Organisation. 

2. Declare que l'ensemble des Membres, 
meme lorsqu'ils n'ont pas ratifie les conven
tians en question, ont l'obligation, du seul 
fait de leur appartenance å !'Organisation, de 
respecter, promouvoir et realiser, de bonne 
foi et conformement å la Constitution, les 
principes concernant les droits fondamentaux 
qui sont l'objet desdites conventions, å sa
voir: 

a) la liberte d'association et la reconnais
sance effective du droit de negociation col
lective; 

b) l' elimination de to ute form e de travail 
force ou obligatoire; 

c) l' abolition effective du travail des en
fants; 

d) !'elimination de la discrimination en 
matiere d'emploi et de profession. 

3. Reconnait !'obligation qui incombe å 
!'Organisation d'aider ses Membres, en 
reponse å leurs besoins etablis et exprimes, 
de fa~on å atteindre ces objectifs en faisant 
pleinement appel å ses moyens constitution
nels, pratiques et budgetaires, y compris par 
la mobilisation des ressources et l'assistance 
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muntra andra internationella organisationer 
med vilka ILO har upprättat förbindelser, 
enligt artikel 12 i stadgan, att stödja detta 
arbete: 

a) genom att erbjuda tekniskt bistånd och 
rådgivande tjänster för att främja ratificering 
och genomförande av de grundläggande 
konventionerna; 

b) genom att bistå de medlemmar, som 
ännu inte är i stånd att ratificera vissa eller 
samtliga dessa konventioner, i deras anst
rängningar att res~ektera, att främja och att 
genomföra de pnnciper beträffande grun
dläggande rättigheter som behandlas i dessa 
konventioner; samt 

c) genom att bistå medlemmarna i deras 
arbete för att skapa ett klimat för ekonomisk 
och social utveckling. 

4. och beslutar, för att denna deklaration 
skall få full verkan, att en uppföljning för att 
främja den, som är meningsfull och effektiv, 
skall genomföras i enlighet med de åtgärder 
som specificeras i bilagan till deklarationen, 
vilken skall betraktas som en integrerad del 
av deklarationen. 

5. samt betonar att arbetsnormer inte bör 
användas för protektionistiska handelsända
mål, och att ingenting i denna deklaration 
och dess uppföljning skall åberopas eller på 
annat sätt användas för sådana ändamål; des
sutom bör inget lands komparativa fördel på 
något sätt ifrågasättas på grund av denna 
deklaration och dess uppföljning. 

Bilaga 
Uppföljning till deklarationen 

I. Övergripande syfte 

l. Syftet med den uppföljning som besk
rivs nedan är att stödja de ansträngningar 
som organisationens medlemmar gör för att 
främja de grundläggande principer och rät
tigheter som läggs fast i ILO: s stadga och 
Philadelphiadeklarationen och som ånyo 
bekräftas i denna deklaration. 

2. I linje med den målsättningen, som är 
av strikt främjande karaktär, kommer denna 
uppföljning att göra det möjligt att identi
fiera de områden där bistånd som ILO ger 
genom sina biståndsaktiviteter kan visa sig 
vara till nytta för medlemmarna genom att 
underlätta för dem att genomföra dessa 

exterieures, ainsi qu'en encourageant d'autres 
organisations internationales avec lesquelles 
l'OIT a etabli des relations, en vertu de l'ar
tide 12 de sa Constitution, å soutenir ces ef
forts: 

a) en offrant une cooperation technique et 
des services de conseil destines å pro
mouvoir la ratification et l'application des 
conventions fondamentales; 

b) en assistant ceux de ses Membres qui 
ne sont pas encore en mesure de ratifier l'en
semble ou certaines de ces conventions dans 
leurs efforts pour respecter, promouvoir et 
realiser les principes concernant les droits 
fondamentaux qui sont l'objet desdites con
ventions; 

c) en aidant ses Membres dans leurs ef
forts pour instaurer un elimat propice au 
developpement economique et social. 

4. Decide que, pour donuer plein effet å la 
presente Declaration, un mecanisme de suivi 
promotionnel, credible et efficace sera mis 
en reuvre conformement aux modalites 
precisees dans l'annexe ci-jointe, qui sera
consideree comme faisant partie integrante 
de la presente Declaration. 

5. Souligne que les normes du travail ne 
pourront servir å des fins commerciales pro
tectionnistes et que rien dans la presente 
Declaration et son suivi ne pourra etre invo
que ni servir å pareille fin; en outre, l'avan
tage comparatif d'un quelconque pays ne 
pourra, en aucune fa~on, etre mis en cause 
du fait de la presente Declaration et son sui
vi. 

Annex e 
Suivi de la Declaration 

I. Objectif general 

l. Le suivi decrit ci-apres aura pour objet 
d'encourager les efforts deployes par les 
Membres de l'Organisation en vue de pro
mouvoir les principes et droits fondamen
taux consacres par la Constitution de l'OIT 
ainsi que par la Declaration de Philadelphie, 
et reiteres dans la presente Declaration. 

2. Conformement å cet objectif strictement 
promotionnel, ce suivi devra permettre 
d'identifier les domaines ou l'assistance de 
l'OIT, å travers ses activites de cooperation 
technique, peut etre utile å ses Membres 
pour les aider a mettre en reuvre ces princi
pes et droits fondamentaux. Il ne pourra se 
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grundläggande principer och rättigheter. Den 
skall inte ersätta etablerade övervaknings
mekanismer, och inte heller hindra deras 
funktion; följaktligen skall inte specifika 
situationer inom dessa mekanismers område 
utredas eller omprövas inom ramen för den
na uppföljning. 

3. De två aspekter av denna uppföljning 
som beskrivs nedan, bygger på befintliga 
rutiner: den årliga uppföljningen av icke ra
tificerade grundläggande konventioner kom
mer bara att medföra en viss anpassning av 
nuvarande sätt att tillämpa artikel 19, punkt 
5(e) i stadgan; och den globala rapporten 
kommer att tjäna till att uppnå bäst möjliga 
resultat av de rutiner som genomförs i en
lighet med stadgan. 

II. Årlig uppföljning beträffande icke 
ratificerade grundläggande konventioner 

A. Syfte och omfattning 

l. Syftet är att tillhandahålla en möjlighet 
att varje år, med hjälp av förenklade rutiner 
som ersätter den granskning vart fjärde år 
som infördes av styrelsen 1995, granska de 
ansträngningar som görs i enlighet med dek
larationen av medlemmar som ännu inte rati
ficerat samtliga grundläggande konventioner. 

2. Uppföljningen kommer varje år att 
täcka de fyra områden för grundläggande 
principer och rättigheter som anges i dekla
rationen. 

B. Uppföljningsförfarande 

l. Uppföljningen kommer att baseras på 
rapporter som medlemmarna enligt artikel 
19, punkt 5(e) i stadgan anmodas sända in. 
Rapporteringsformulären kommer att utarbe
tas med sikte på att erhålla information från 
regeringar som inte har ratificerat en eller 
flera av de grundläggande konventionerna, 
om eventuella förändringar som kan ha ägt 
rum i deras lagstiftning och praxis, med ve
derbörlig hänsyn tagen till artikel 23 i stad
gan och fastställd praxis. 

2. Dessa rapporter, sammanställda av In
ternationella arbetsbyrån, kommer att grans
kas av styrelsen. 

3. I avsikt att presentera en introduktion 
till de rapporter som sålunda sammanställts, 
i vilken uppmärksammas aspekter som kan 

substituer aux mecanismes de contröle etab
lis ou entraver leur fonctionnement; en 
consequence, les situations particulieres rele
vant desdits mecanismes ne pourront etre 
examinees ou reexaminees dans le cadre de 
ce suivi. 

3. Les deux volets de ce suivi, decrits ci
apres, feront appel aux proeectures existan
tes; le suivi annuel concernant les conven
tians non ratifiees impliquera simplement un 
certain reamenagement des modalites actuel
les de mise en reuvre de l'artide 19, para
graphe 5 e), de la Constitution; le rapport 
global doit permettre d'optimiser les resultats 
des proeectures mises en reuvre con
formement å la Constitution. 

II. Suivi annuel concemant les conventlons 
fondamentales non 
ratifiees 

A. Objet et champ d'application 

l. L'objet du suivi annuel est de donner 
}'occasion de suivre chaque annee, par un 
dispositif simplifie qui se substituera au dis
positif quadriennal, mis en place par le Con
seil d'administration en 1995, les efforts 
deployes conformement å la Declaration par 
les Membres qui n'ont pas encore ratifie too
tes les conventians fondamentales. 

2. Le suivi portera chaque annee sur les 
quatre categories de principes et droits fon
damentaux enumeres dans la Declaration. 

B. M odalites 

l. Le suivi se fera sur la base de rapports 
demandes aux Membres au titre de l'artide 
19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les 
formulaires de ces rapports seront con~us de 
maniere å obtenir des gouvernements qui 
n'ont pas ratifie une ou plusieurs des con
ventians fondamentales des informations sur 
tootes modifications eventuelles apportees å 
leur legislatian et å leur pratique, en tenant 
dument compte de l'artide 23 de la Consti
tution et de la pratique etablie. 

2. Ces rapports, tels qu'ils auront ete com
piles par le Bureau, seront examines par le 
Conseil d'administration. 

3. En vue de presenter une introduction 
aux rapports ainst compiles, qui pourrait ap
peler l'attention sur des aspects meritant 
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behöva en mer djupgående diskussion, kan 
byrån kalla på en expertgrupp som utsetts 
för detta ändamål av styrelsen. 

4. Justeringar av styrelsens befintliga ru
tiner bör prövas för att göra det möjligt för 
medlemmar som inte är företrädda 1 styrel
sen att tillhandahålla, på lämpligaste sätt, 
förklaringar som kan visa sig nödvändiga 
eller nyttiga under styrelsens överläggningar 
för att komplettera den information som står 
i deras rapporter. 

III. GLOBAL RAPPORT 

A. Syfte och omfattning 

l. Syftet med denna rapport är att lämna 
en dynamisk global bild av varje kategori av 
grundläggande principer och rättigheter som 
observerats under föregående fyraårsperiod, 
samt att tjäna som grund för att bedöma ef
fektiviteten i den hjälp som organisationen 
tillhandahållit och för att fastställa priorite
ringar för kommande period, i form av 
handlingsplaner för tekniskt bistånd utforma
de i synnerhet för att mobilisera de interna 
och externa resurser som är nödvändiga för 
att genomföra dem. 

2. Rapporten kommer varje år i tur och 
ordning att omfatta en av de fyra kategorier
na av grundläggande principer och rät
tigheter. 

B. Uppföljningsförfarande 

l. Rapporten kommer att utarbetas under 
generaldirektörens ansvar på grundval av 
officiell information, eller information som 
samlats in och bedömts i enlighet med fast
lagda rutiner. Då det gäller stater som inte 
har ratificerat de grundlä~gande konven
tionerna, kommer den särskilt att baseras på 
resultaten av den tidigare nämnda årliga 
uppföljningen. Då det gäller medlemsstater 
som har ratificerat den aktuella konventio
nen, kommer rapporten i synnerhet att base
ras på rapporter som behandlats enligt arti
kel 22 i stadgan. 

2. Denna rapport kommer att överlämnas 
till Internationella arbetskonferensen för tre
partisk diskussion som en rapport från gene
raldirektören. Konferensen kan behandla 
denna rapport separat från rapporter enligt 

eventuellement un examen plus approfondi, 
le Bureau pourra faire appel å un groupe 
d'experts designes å cet effet par le Conseil 
d'administration. 

4. Des amenagements devront etre en
visages aux proeectures en vigueur pour per
mettre aux Membres non representes au 
Conseil d'administration de lui apporter, de 
la maniere la plus appropriee, les eclaircisse
ments qui pourraient s'averer necessaires ou 
utiles pour completer les informations con
tenues dans leurs rapports å !'occasion de ses 
discussions. 

III. RAPPORT GLOBAL 

A. Objet et champ d'application 

l. L'objet de ce rapport est d'offrir une 
image globale et dynamique relative å cha
que categorie de principes et droits fonda
mentaux, observee au cours de la periode 
quadriennale ecoulee, et de servir de base 
pour evaluer l'efficacite de l'assistance ap
portee par !'Organisation et determiner des 
priorites pour la periode suivante, sous for
me de plans d'action en matiere de coopera
tian technique ayant notamment pour objet 
de mobiliser les ressources intemes et exter
nes necessaires å leur mise en reuvre. 

2. Le rapport portera å tour de röle chaque 
annee sur l'une des quatre categories de 
principes et droits fondamentaux. 

B. M odalites 

l. Le rapport sera etabli sous la responsa
bilite du Directeur general, sur la base d'in
formations officielles ou recueillies et veri
fiees selon les proeectures etablies. Pour les 
pays qui n'ont pas ratifie les conventians 
fondamentales, il s'appuiera, en particulier, 
sur le resultat du suivi annuel susvise. Dans 
le cas des Membres ayant ratifie les conven
tians correspondantes, il s'appuiera en parti
culier sur les rapports traites au titre de l'ar
ticle 22 de la Constitution. 

2. Ce rapport sera soumis å la Conference 
en vue d'une discussion tripartite, en tant 
que rapport du Directeur general. Celle-ci 
pourra traiter ce rapport comme un rapport 
distinct des rapports vises å l'artide 12 de 
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artikel 12 i arbetsordningen, och kan disku
tera den under en session som anslås helt till 
denna rapport, eller behandla den på annat 
lämpligt sätt. Det är sedan upp till styrelsen 
att, under ett av sina första möten, dra slut
satser från denna diskussion angående priori
teringar och handlingsplaner för tekniskt 
bistånd som ska genomföras under den 
följande fyraårsperioden. 

IV. Hänned besluts f"öljande: 

l. Förslag skall läggas fram om ändringar 
i styrelsens respektive konferensens ar
betsordning vilka erfordras för att genomföra 
ovanstående bestämmelser. 

2. Konferensen skall, i vederbörlig ord
ning, ~ranska hur denna uppföljning funge
rar i ljuset av vunna erfarenheter för att be
döma huruvida den har uppfyllt det övergri
pande syftet som uttrycks 1 Del I. 

son Reglement et en debattre dans le cadre 
d'une seance qui lui sera consacree exclusi
vement, ou de toute autre maniere appro
priee. Il appartiendra ensuite au Conseil 
d'administration, å l'une de ses plus proches 
sessions, de tirer les consequences de ce 
debat en ce qui conceme les priorites et 
plans d'action a mettre en reuvre en matiere 
de cooperation technique lors de la periode 
quadriennale suivante. 

IV. II est entendu que: 

l. Le Conseil d'administration et la 
Conference devront etre saisis des amende
ments å leurs Reglements respectifs qui se
raient necessaires pour mettre en reuvre les 
dispositions qui precedent. 

2. La Conference devra, le moment venu, 
revoir, å la lumil~re de l'experience acquise, 
le fonctionnement de ce suivi afin de veri
fier s'il a convenablement rempli l'objectif 
general enonce å la partie I ci-dessus. 
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(Översättning) 

REKOMMENDATION 
(nr 189) 

om allmänna förutsättningar för 
främjande av skapande av 

arbetstillfällen i små och medelstora 
företag 

Internationell arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 2 juni 1998 till sitt åttiosjät
te möte; 

som konstaterar behovet av att eftersträva 
ekonomisk, social och intellektuell välfärd 
och utveckling för individer, familjer, sam
fund och nationer; 

som är medveten om de små och stora 
företagens centrala betydelse för skapandet 
av arbetstillfällen; 

som beaktar den resolution om främjande 
av små och medelstora företag som Interna
tionella arbetskonferensen antog vid sitt sjut
tioandra möte 1986 samt de slutsatser som 
framförs i den resolution om en global sys
selsättningspolitik som arbetskonferensen 
antog vid sttt åttiotredje möte 1996; 

som beaktar att de små och medelstora 
företagen, som är av avgörande betydelse 
för den ekonomiska tillväxten och ut
vecklingen, överallt i världen i ökande grad 
ansvarar för skapandet av arbetstillfällen och 
kan bidra till att skapa en innovativ och fö
retagsvänlig miljö; 

som förstår den särskilda betydelsen av 
produktiva, långvariga och högklassiga ar
betstillfällen; 

som konstaterar att små och medelstora 
företag erbjuder kvinnor och andra tradi
tionellt missgynnade grupper på bättre vill
kor möjlighet till produktiva, långvariga och 
högklassiga arbetstillfällen; 

som är övertygad om att efterlevnaden av 
1930 års konvention angående tvångsarbete 
eller obligatoriskt arbete, 1948 års konventi-

2923250 

RECOMMANDA TION 
(no 189) 

Liite 

concernant les conditions generales 
pour stimuler la creation d'emplois dans 

les petites et moyennes enterprises 

La Conference generale de !'Organisation 
internationate du Travail, 

Convoquee å Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 2 juin 1998, en sa 
quatre-vingt -sixieme session; 

Reconnaissant le besoin de poursuivre le 
bien-etre economique, social et spirituel et le 
developpement des individus, des familles, 
des communautes et des nations; 

Consciente de l'importance de la creation 
d'emplois dans les petites et moyennes entre
prises; 

Rappetant la resolution concernant la pro
motion des petites et moyennes entrepnses, 
adoptee par la Conference internationate du 
Travail å sa 72e session, 1986, ainsi que les 
conclusions contenues dans la resolution sur 
les politiques de l'emploi dans une economie 
mondialisee, adoptee par la Conference å sa 
83e session, 1996; 

Notant que les petites et moyennes entre
prises sont, en tant que facteur determinant 
de la croissance et du developpement econo
miques, de plus en plus å l'origine de la ma
jorite des emplois crees dans le monde, et 
peuvent contrtbuer å l'instauration d'un envi
ronnement propice å !'innovation et å l'entre
prenariat; 

Appreciant l'imJ?ortance particuliere ac
cordee aux emplots productifs, durables et 
de qualite; 

Reconnaissant que les petites et moyennes 
entreprises offrent aux femmes et aux autres 
groupes traditionnellement desavantages la 
posstbilite d'acceder, dans de meilleures con
ditions, å des emplois productifs, durables et 
de qualite; 

Convaincue que la promotion du respect 
de la convention sur le travail force, 1930, 
de la convention sur la liberte syndieale et la 
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on angående facklig föreningsfrihet och 
skydd för facklig organisationsrätt, 1949 års 
konvention angående tillämpningen av prin
ciperna för organisationsrätten och den kol
lektiva förhandlingsrätten, 1951 års konven
tion angående lika lön för män och kvinnor 
för arbete av lika värde, 1957 års konventi
on om avskaffande av tvångsarbete och 
1958 års konvention angående diskri
minering i fråga om anställning och yr
kesutövning främjar uppkomsten av högklas
siga arbetstillfällen i små och medelstora 
företag och att särskilt efterlevnaden av 
1973 års konvention om minimiålder för 
tillträde till arbete hjälper medlemsstaterna i 
deras strävan att avskaffa barnarbete; 

som också är övertygad om att de nya bes
tämmelser som gäller skapande av arbets
platser i små och medelstora företag, samt 

a) till tillämpliga delar relevanta bestäm
melser i andra internationella konventioner 
och rekommendationer, liksom 1964 års 
konvention och rekommendation angående 
sysselsättningspolitiken och 1984 års rekom
mendation om sysselsättingspolitiken (komp
letterande bestämmelser), 1966 års rekom
mendation angående kooperativa företag i 
utvecklingsländerna, 1975 års konvention 
och rekommendation om yrkesvägledning 
och yrkesutbildning vid utvecklingen av 
mänskliga resurser, och 1981 års konvention 
och rekommendation om skydd i arbete, 
arbetshygien och arbetsmiljö, och; 

b) andra erkända initiativ av Internationel
la arbetskonferensen vilka främjar små och 
medelstora företags roll för skapandet av 
långsiktiga arbetstillfällen och främjar infö
randet av tillräcklig och allmän social 
trygghet, inklusive Start and Improve Your 
Business och andra program samt det ut
vecklingsarbete som bedrivs vid Internatio
nella arbetsorganisationens utbildningscent
rum, 

kommer att utgöra värdefull vägledning 
för medlemsstaterna när de utarbetar och 
genomför planer för skapande av arbetstill
fällen i små och medelstora företag; 

har beslutat att anta vissa förslag angående 
de allmänna förutsättningarna för att främja 
skapandet av arbetstillfällen i små och me
delstora företag, en fråga som utgör den 
fjärde punkten på mötets dagordning; 

har fastställt att dessa förslag skall ta for-

protection du droit syndical, 1948, de la 
convention sur le droit d'organisation et de 
negociation collective, 1949, de la conventi
on sur l'egalite de remuneration, 1951, de la 
convention sur l'abolition du travail force, 
1957, et de la convention concernant la 
discrimination (emploi et profession), 1958, 
favorisera la creation d'emplois de qualite 
dans les petites et moyennes entreprises et, 
en particulier, que la promotion du respect 
de la convention et de la recommandation 
sur l'äge minimum, 1973, aidera les Mern
bres dans leurs efforts visant a l'elimination 
du travail des enfants; 

Egalement convaincue que }'adoption de 
nouvelles dispositions relatives a la creation 
d'emplois dans les petites et moyennes entre
prises, qui devront etre prises en considerati
on en meme temps que: 

a) les dispositions pertinentes d'autres con
ventions et recommandations internationales 
du travail, s'il y a lieu, telles que la conven
tion et la recommandation sur la politique de 
l'emploi, 1964, et la recommandation sur la 
politique de l'emploi (dispositions 
complementaires), 1984, la recommandation 
sur les cooperatives (pays en voie de deve
loppement), 1966, la convention et la recom
mandation sur la mise en valeur des ressour
ces humaines, 1975, et la convention et la 
recommandation sur la securite et la sante 
des travailleurs, 1981; 

b) d'autres initiatives reconnues de l'OIT 
tendant a promouvoir le röle des petites et 
moyennes entreprises dans la creation d'em
plois durables et a encourager une mise en 
oeuvre adequate et conjointe de la protection 
sociale, y compris «Gerez mieux votre entre
prise» et d'autres I?rogrammes ainsi que les 
travaux du Centre mternational de formation 
de l'OIT en matiere de formation et de deve
loppement des qualifications, 

offrira des orientations precieuses aux 
Membres en vue d'elaborer et de mettre en 
oeuvre des politiques de creation d'emplois 
dans les petltes et moyennes entreprises; 

Apres avoir decide d'adopter diverses pro
positions relatives aux conditions generales 
pour stimuler la creation d'emplois dans les 
petites et moyennes entreprises, question qui 
constitue le quatrieme point å l'ordre du jour 
de la session; 

Apres avoir decide que ces propositions 
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men av en rekommendation, 
antar denna den sjuttonde dagen i juni må

nad år nittonhundranittioåtta följande rekom
mendation, som kan kallas 1998 års re
kommendation om skapande av arbetstillfäl
len i små och medelstora företag. 

I. DEFINITION, SYFTE OCH 
TILLÅMPNINGSOMRÅDE 

l. Medlemsstatema bör i samråd med de 
mest representativa arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationerna definiera små och me
delstora företag enligt de kriterier som kan 
anses vara ändamålsenliga och med beaktan
de av de nationella ekonomiska och sociala 
omständigheterna, dock på så sätt att denna 
flexibilitet inte hindrar medlemsstatema från 
att iaktta de ~emensamt överenskomna de
finitionerna pa insamling och analys av data. 

2. Medlemsstatema bör utgående från de 
nationella omständigheterna och i över
enstämmelse med nationell praxis vidta åt
gärder för att igenkänna och främja den 
centrala roll som små och medelstora företag 
kan spela inom följande områden: 

a) främjande av full, produktiv och fritt 
vald sysselsättning; 

b) större tillgång på möjligheter till för
värvsarbete och ökat välstånd som leder till 
produktiva och långsiktiga arbetstillfällen; 

c) hållbar ekonomisk tillväxt och förmåga 
att reagera flexibelt på förändringar; 

d) större ekonomisk delaktighet för miss
gynnade och marginaliserade grupper i sam
hället; 

e) ökat sparande och ökade investeringar 
inom landet; 

f) utbildning och utvecklande av mänskli
ga resurser; 

g) balanserad regional och lokal ut-
veckling; 

h) produktion av varor och tjänster som är 
bättre anpassade till den lokala marknaden; 

i) möjlighet till bättre kvalitet på arbete 
och arbetsförhållanden, vilket kan bidra till 
bättre livskvalitet och till att allt fler omfat
tas av de sociala trygghetssystemen; 

j) främjande av nyskapande, företagande, 
teknisk utveckling och forskning; 

prendraient la forme d'une recommandation, 
adopte, ce dix-septieme jour de juin mil 

neuf cent quatre-vingt-dix-huit, la recom
mandation ci-apres, qui sera denommee Re
commandation sur la creation d'emplois dans 
les petites et moyennes entreprises, 1998. 

I. DEFINITION, OBJET ET CHAMP 
D'APPLICA TION 

l. Les Membres devraient definir, en con
sultation avec les organisations d'employeurs 
et de travailieurs les plus representatives, les 
petites et moyennes entreprises selon des 
criteres appropries compte tenu des condi
tions sociales et economiques nationales, 
etant entendu que cette souplesse ne devrait 
pas empecher les Membres de s'entendre sur 
des definitions communes a des fins de col
lecte et d'analyse de donnees. 

2. Les Membres devraient prendre des me
sures appropriees, adaptees aux conditions 
nationales et compatibles avec les pratiques 
nationales, en vue de reconnaitre et de pro
mouvoir le röle fondamental que les petites 
et moyennes entreprises peuvent jouer en ce 
qui conceme: 

a) la promotion du plein emploi, productif 
et librement choisi; 

b) l'elargissement des possibilites d'exercer 
une activite remuneratrice et generatrice de 
richesse, conduisant a un emploi productif et 
durable; 

c) la croissance economique durable et 
l'aptitude a reagir avec souplesse aux chan
gements; 

d) une participation economique accrue 
des groupes defavorises et marginalises de la 
societe; 

e) l'accroissement de l'epargne et des in
vestissements dans le pays; 

f) la formation et la mise en valeur des 
ressources humaines; 

g) un developpement equilibre aux nive
aux regional et local; 

h) la foumiture de biens et de services 
mieux adaptes aux besoins des marches lo
caux; 

i) l'acces a des conditions et a une qualite 
du travail ameliorees susceptibles de contri
buer a une meilleure qualite de vie, et de 
permettre a un grand nombre de personnes 
d'acceder a une protection sociale; 

j) la stimulation de l'innovation, de l'esprit 
d'entreprise, du developpement technologi-
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k) tillträde till nationella och internationel
la marknader; och 

l) främjande av goda relationer mellan ar
betsgivare och arbetstagare. 

3. För att stödja de små och medelstora 
företagens centrala roll som nämns i punkt 2 
bör medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgär
der och införa tillämpningsmekanismer för 
att trygga arbetstagarnas intressen i dessa 
företag genom att ge dem det skydd som 
andra relevanta dokument ger dem. 

4. Bestämmelserna i denna rekommendati
on gäller all ekonomisk verksamhet och alla 
typer av små och medelstora företag utan 
avseende på ägoförhållanden (exempelvis 
privata och offentliga bolag, kooperativa 
företag, öppna bolag, familjeföretag samt fö
retag som ägs och leds av en enda person). 

II. POLITISK OCH JURIDISK 
GRUND 

5. För att trygga små och medelstora fö
retags tillväxt och utveckling bör med
lemsstaterna: 

a) anta och bedriva en ändamålsenlig fi
nans-, penning- och sysselsättningspolitik för 
att främja en så gynnsam ekonomisk miljö 
som möjligt (särskilt med hänseende på in
flation, räntor, valutakurser, beskattning, sys
selsättning och stabiliteten i samhället); 

b) införa och tillämpa lämpliga bestäm
melser särskilt i fråga om skydd för egen
dom, inklusive immateriell egendom, verk
samhetsställenas placering, verkställande av 
avtal, sund konkurrens samt en heltäckande 
social- och arbetslagstiftning; 

c) öka företagaodets dragningskraft genom 
att undvika sådan politik och sådana juridis
ka åtgärder som är ogynnsamma för den 
som vill bli företagare. 

6. De åtgärder som nämns i punkt 5 skall 
kompletteras av tillämpaodet av principer 
som befordar effektiva och konkurrenskrafti
ga små och medelstora företag, som kan 
erbjuda produktiva och långvariga arbetstill
fällen under socialt godtagbara förhållan-

que et de la recherche; 
k) l'acces aux marches national et interna

tional; 
l) la promotion de bonnes relations entre 

employeurs et travailleurs. 
3. En vue de promouvoir le röle fonda

mental des petites et moyennes entreprises 
mentionne au paragraphe 2, les Membres 
devraient adopter des mesures et des meca
nismes d'application appropries destines ä. 
sauvegarder les interets des travailieurs de 
ces entreprises, en leur offrant la protection 
de base decoulant d'autres instruments per
tinents. 

4. Les dispositions de cette recommandati
on s'appliquent ä. toutes les branches d'acti
vite economique et ä. toutes les formes de 
petites et moyennes entreprises, quel qu'en 
soit le type de propriete (par exemple, so
cietes privees et publiques, cooperatives, 
partenariat, entreprises familiales et entre
prises individuelles). 

II. CADRE POLITIQUE ET 
JURIDIQUE 

5. En vue de creer un environnement favo
rable ä. la croissance et au developpement 
des petites et moyennes entreprises, les 
Membres devraient: 

a) adopter et mettre en oeuvre des politi
ques budgetaires, monetaires et de l'emploi 
propres ä. promouvoir un environnement 
economique optimal (en ce qui concerne, 
notamment, l'inflation, les taux d'interet, les 
taux de change, les impöts, l'emploi et la 
stabilite sociale); 

b) etablir et mettre en oeuvre des disposi
tions juridiques appropriees ayant trait, en 
particulier, aux drmts de propriete, y comp
ris la propriete intellectuelle, ä. l'implantation 
des etablissements, ä. l'execution des contrats 
et ä. une concurrence loyale, ainsi qu'une 
legislation sociale et du travail adequate; 

c) rendre l'entreprenariat plus attrayant en 
evitant les mesures d'ordre politique et juri
dique qui desavantagent ceux qui souhaitent 
devenir entrepreneurs. 

6. Les mesures visees au paragraphe 5 ci
dessus devraient etre completees par des 
politiques visant ä. promouvoir des petites et 
moyennes entreprises efficaces et competiti
ves capables d'offrir des possibilites d'em
plois productifs et durables dans des condi-
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den. För att detta mål skall uppnås borde 
medlemsstatema överväga åtgärder som: 

(l) skapar förhållanden under vilka: 
a) alla företag oberoende av storlek eller 

företagsform 
i) behandlas lika särskilt i fråga om till

gång till krediter samt till valuta och ut
ländska råvaror och material; och 

ii) beskattas rättvist; 
b) säkerställer en icke diskriminerande 

tillämpning av arbetslagstiftningen för att 
höja kvaliteten på arbetstillfällena i små och 
medelstora företaft; 

c) främjar sma och medelstora företags 
iakttagande av internationella bestämmelser 
om barnarbete; 

(2) avlägsnar hinder för små och medelsto
ra företags utveckling och tillväxt, särskilt 
sådana som beror pä följande faktorer: 

a) svårigheter att få tillgång till krediter 
och kaP.italmarknader; 

b) daliga kunskaper i teknik och företags-
ledning; 

c) bristfällig information; 
d) låg nivå på produktivitet och kvalitet; 

e) svårigheter att komma ut på marknaden, 
t) otillräckliga möjligheter att ta i bruk ny 

teknik; 
g) avsaknad av infrastrukturer för transport 

och kommunikation, 
h) olämpliga, bristfälliga eller oskäligt be

tungande krav på registrering, tillstånd, rap
portering eller andra krav på administration, 
mklusive sådana som hindrar anställning av 
personal, dock utan att försvaga anställ
ningsvillkor, arbetarskyddsinspektionens ef
fektivitet eller det system som finns för 
övervakning av arbetsförhållanden och frå
gor som hänför sig till dem; 

i) otillräckligt stöd till forskning och ut
veckling; 

j) svårigheter att få tillfälle att delta i of
fentliga och privata anskaffningar. 

(3) inkluderar särskilda åtgärder och driv
fjädrar som bidrar till att den inofficiella 
sektorn blir en del av den organiserade sek
torn. 

7. Med avseende på utarbetandet av dessa 
verksamhetsprinciper bör medlemsstatema 
vid behov 

(l) insamla uppgifter om små och medels
tora företag i landet, om bland annat kvali-

tions socialement adequates. A cet effet, les 
Membres devraient envisager des politiques 
visant a: 

(l) etablir des conditions qui: 
a) assurent a toutes les entreprises, quels 

que soient leur type et leur dimension: 
i) l'egalite de chances dans des domaines 

tels que l'acces au credit, aux devises et aux 
intrants importes; 

ii) une fiscalite equitable; 
b) garantissent l'application sans diseri

mination de la legislatian du travail afin 
d'ameliorer la qualite de l'emploi dans les 
petites et moyennes entreprises; 

c) eneauragent le respect par les petites et 
moyennes entreprises des normes intema
tianales du travail relatives au travail des 
enfants; 

(2) lever les obstacles au developpement et 
a la croissance des petites et moyennes ent
reprises qui peuvent resulter, en particulier: 

a) de difficultes d'acces au credit et aux 
marches des capitaux; 

b) du faible niveau des competences tech
niques et en matiere de gestion; 

c) d'une information inadequate; 
d) de faibles niveaux de productivite et de 

qualite; 
e) d'un acces aux marches insuffisant; 
t) de difficultes d'acces aux technologies 

nouvelles; 
g) du manque d'infrastructures de trans

ports et de communications; 
h) du caractere inapproprie, inadequat ou 

excessif des formalites administratives relati
ves a l'enregistrement, aux licences, aux rap
ports a foumir ou autres, et notamment de 
celles qui decauragent le recrutement du 
personnel, sans porter atteinte au niveau des 
conditions d'emploi ni a l'efficacite de l'ins
pection du travail ou du systeme de contröle 
des conditions de travail et des questions 
connexes; 

i) d'une aide insuffisante en matiere de 
recherche et de developpement; 

j) de difficultes d'acces aux apportunites 
offertes par les marches public et prive; 

(3) prendre des mesures specifiques et in
citatives en vue d'assister et de promouvoir 
le secteur non structure aux fins de son 
integration dans le secteur structure. 

7. En vue d'elaborer ces politiques, les 
Membres devraient, s'il y a lieu: 

(l) rassembler des donnees nationales sur 
le secteur des petites et moyennes entre-
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tativa och kvantitativa aspekter på sysselsätt
ningen, samtidigt säkerställande att detta inte 
medför oskäliga administrativa uppgifter för 
de små och medelstora företagen, 

(2) göra en heltäckande utredning av hur 
existerande verksamhetsprinciper och bes
tämmelser inverkar på små och medelstora 
företag med särskilt avseende på verkningar
na av strukturomvandlingsprogram som syf
tar till att skapa arbetstillfällen; 

(3) granska arbets- och sociallagstiftningen 
tillsammans med de mest representativa ar
betsgivar- och arbetstagarorganisationerna 
för att fastställa: 

a) om lagstiftningen motsvarar de små och 
medelstora företagens behov, samtidigt sä
kerställande att arbetstagarna har tillräckligt 
skydd och lämpliga arbetsförhållanden; 

b) om det finns ett behov av åtgärder för 
att komplettera de sociala trygghetssyste
men, exempelvis frivilliga system, kooperati
va initiativ och annat; 

c) om de sociala trygghetssystemen också 
täcker arbetstagare vid små och medelstora 
företag och om det finns lämpliga bestäm
melser som säkerställer överensstämmelse 
med de bestämmelser som gäller delområden 
inom den sociala tryggheten såsom sjuk- och 
hälsovård, sjukdom, arbetslöshet, ålderdom, 
arbetsskador, familj, moderskap, invaliditet 
och förmåner till efterlevande. 

8. Under ekonomiskt svåra tider bör med
lemsstaternas regeringar försöka ge starkt 
och effektivt understöd till små och me
delstora företag och deras anställda. 

9. Vid utformandet av dessa verksamhets
principer: 

(l) kan medlemsstaterna, förutom med de 
mest representativa arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationerna, också förhandla med 
andra berörda och behöriga instanser som de 
bedömer vara lämpliga; 

(2) bör medlemsstaterna beakta de verk
samhetsprinciper som tillämpas inom andra 
områden, bl.a. finans- och penningpolitik, 
handel och industri, sysselsättning, arbets
kraft, social trygghet, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, arbetarskydd och hälso
och sjukvård samt utbildning; 

(3) bör medlemsstaterna etablera mekanis
mer för att kartlägga dessa verksamhetsprin
ciper, i samråd med de mest representativa 

prises en ce qui concerne notamment les 
aspects quantitatifs et qualitatifs de l'emploi, 
en veillant å ne pas imposer de ce fait å cel
les-ci un fardeau administratif excessif; 

(2) entreprendre un examen d'ensemble de 
l'incidence des politiques et de la reglemen
tation existantes relatives aux petites et mo
yennes entreprises, en portant une attention 
particuliere å l'impact des programmes 
d'ajustement structurel sur la creation d'em
plois; 

(3) revoir la le~islation sociale et du tra
vail, en consultatwn avec les organisations 
d'employeurs et de travailieurs les plus 
representatives pour determiner: 

a) si la legislatian repond aux besoins des 
petites et moyennes entreprises tout en ga
rantissant å leurs travailieurs une protection 
et des conditions de travail adequates; 

b) si des mesures additionnelles relatives å 
la protection sociale, telles que des regimes 
volontaires, des initiatives de type cooperatif 
ou autres sont necessaires; 

c) si une telle protection sociale s'etend 
aux travailieurs des petites et moyennes ent
reprises et s'il existe des disposittons adequ
ates en vue d'assurer que la legislatian en 
matiere de securite sociale est respectee dans 
des domaines tels que les soins medicaux, 
les prestations en cas de maladie, chömage, 
vieillesse, accidents du travail et maladies 
professionnelles, maternite, invalidite et sur
vivants, ainsi que les allocations familiales. 

8. En periode de difficultes economiques, 
les gouvernements devraient chercher å four
nir une assistance solide et efficace aux peti
tes et moyennes entreprises et å leurs tra
vailleurs. 

9. En elaborant ces politiques, les Mem
bres: 

(l) pourraient consulter, outre les or
ganisations d'employeurs et de travailieurs 
les plus representatives, d'autres parties 
interessees et campetentes selon ce qui leur 
paraitra approprie; 

(2) devraient tenir compte des autres poli
tiques ayant trait notamment aux questions 
budgetaires et monetaires, au commerce et å 
l'industrie, å l'emploi, au travail, å la protec
tion sociale, å l'egalite entre les sexes, å la 
securite et å la sante au travail ainsi qu'au 
renforcement des capacites par l'education et 
la formation; 

(3) devraient etablir des mecanismes pour 
passer en revue, en consultation avec les 
organisations d'employeurs et de travailieurs 
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arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, 
och uppdatera dem. 

III. UTVECKLANDE AV 
FÖRETAGSKULTUREN 

10. Medlemsstatema bör vidta åtgärder, 
som planeras i samråd med de mest 
representativa arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationerna, för att skapa och förstärka en 
företagskultur som gynnar initiativtagande, 
nyföretagande, produktivitet, miljömedveten
het, kvalitet, goda kontakter med arbets
marknaden samt en lämplig och rättvis so
cial praxis. För att uppnå dessa mål bör 
medlemsstaterna: 

(l) sträva efter att utveckla en positiv 
inställning till företagande genom att verk
ställa utbildnings- och företagarprogram som 
ansluter sig till behoven på arbetsplatserna 
och möjligheterna att åstadkomma 
ekonomisk tillväxt och utveckling, med 
särskild uppmärksamhet på betydelsen av 
goda relationer i arbetslivet och på den yr
kesskicklighet och det ledarskap av mångsi
dig natur som behövs i små och medelstora 
företag; 

(2) försöka med lämpliga medel befordra 
en positivare attityd till risktagning och 
misslyckanden i affärslivet genom att erkän
na deras värde som erfarenheter och samti
digt uppmärksamma vilka verkningar de har 
både för företagare och arbetstagare; 

(3) uppmuntra alla företagar- och arbetsta
gargrupper till livslångt lärande; 

(4) i nära samarbete med berörda arbetsgi
var- och arbetstagarorganisationer planera 
och ~enomföra informationskampanjer som 
främJar: 

a) respekt för lag och arbetstagamas rät
tigheter, bättre arbetsförhållanden, produkti
vitetsökning och bättre kvalitet på varor och 
tjänster; 

b) rollmodeller för företagare och be
löningsarrangemang med beaktande av kvin
nors och missgynnade och marginaliserade 
gruppers särskilda behov. 

les plus representatives, lesdites politiques et 
les mettre å jour. 

III. DEVELOPPEMENT D'UNE 
CULTURE D'ENTREPRISE 

10. Les Membres devraient adopter des 
mesures, en consultation avec les or
ganisations d'employeurs et de travailieurs 
les plus representatives, pour creer et deve
lopper une culture d'entreprise qui favorise 
les initiatives, la creation d'entreprises, la 
productivite, la sensibilisation å l'environne
ment, la qualite, de bonnes relations profes
sionnelles, ainsi que des pratiques sociales 
adequates et equitables. A cette fin, les 
Membres devraient envisager de: 

(l) favoriser le developpement d'un com
portement entreprenarial å travers le systeme 
et les programmes d'enseignement, d'entre
prenariat et de formation axes sur les be
soins des postes de travail et l'objectif de 
croissance et de developpement economique, 
en mettant un accent particulier sur l'impor
tance de bonnes relations professionnelles et 
sur les competences techniques et de gestion 
multiples requises par les petites et moyen
nes entreprises; 

(2) chercher, par des moyens appropries, å 
encourager une attitude ~lus posttive envers 
la prise de risques et l echec dans les af
faires, en admettant leur valeur didactique 
tout en reconnaissant leur impact tant sur les 
entrepreneurs que sur les travailleurs; 

(3) promouvoir un processus d'acquisition 
des connaissances permanent pour toutes les 
categories de travailieurs et d'entrepreneurs; 

(4) concevoir et mettre en oeuvre, avec la 
pleine participation des organisations d'em
ployeurs et de travailieurs interessees, des 
campagnes de sensibilisation visant å pro
mouvoir: 

a) le respect de la primaute du droit et des 
droits des travailleurs, de meilleures condi
tions de travail, ainsi qu'une productivite 
accrue et une meilleure qualite des biens et 
services; 

b) l'image de l'entrepreneur modele et un 
systeme de distinction å cet effet, en tenant 
compte notamment des besoins specifiques 
des femmes et des groupes defavorises et 
marginalises dans la societe. 
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IV. UTVECKLANDET AV EN 
FUNGERANDE 
SERVICEINFRA STRUKTUR 

11. För att öka de små och medelstora fö
retagens tillväxt, möjligheter att skapa ar
betstillfällen och konkurrenskraft bör upp
märksamhet fästats vid att det finns tillgång 
till direkta och indirekta stödtjänster för fö
retagen och deras arbetstagare, såsom: 

a) hjälp med att förbereda, starta och ut
veckla företag; 

b) utveckling och uppföljning av planer 
för affärsverksamheten; 

c) företagskuvöser; 
d) informationstjänst, inklusive rådgivning 

om regeringens verksamhetsprinciper i den
na fråga; 

e) konsult- och forskningstjänster; 
f) utvecklande av ledarskaps- och yrkes

färdigheter; 
g) främjande och utvecklande av utbild

ning som sker i företaget; 
h) stöd till utbildning inom arbetarskydd 

och företagshälsovård; 
i) bistånd till att förbättra chefers och ar

betstagares läs- och skrivkunnighet, kunska
per i räkning, förmåga att använda datorer 
och utbildningsnivå; 

j) till~ång till energiförsörjning, tele
kommumkation och fysisk infrastruktur, 
exempelvis vatten, el, verksamhetslokaler, 
transportmedel och vägar, antingen direkt 
eller genom den privata sektorns förmedling; 

k) hjälp med att förstå innehållet i och 
tillämpningen av arbetslagstiftningen, in
klusive arbetstagarnas rättigheter, samt främ
jande av utvecklaodet av de mänskliga re
surserna och jämställdheten mellan kvinnor 
och män; 

l) rättshjälp samt bokföringstjänster och 
finansiella tjänster; 

m) stöd för innovativ verksamhet och mo
dernisering; 

n) teknisk rådgivning; 
o) handledning i effektiv tillämpning av 

data- och informationsteknik i affärsverk
samhet; 

p) tillgång till kapitalmarknader, kredit
och lånegarantier; 

q) finans-, kredit- och skuldrådgivning; 

IV. MISE EN PLACE D'UNE 
INFRASTRUCTURE DE 
SERVICES EFFICACE 

11. En vue de renforcer la croissance des 
petites et moyennes entreprises, leur poten
tiel de cn~ation d'emplois et leur competiti
vite, il faudrait envisager de mettre a la dis
position de ces entreprises et de leurs tra
vailieurs des services d'appui direct et indi
rect accessibles, incluant: 

a) l'assistance au prt!-demarrage, au demar
rage et au developpement de l'entreprise; 

b) l'elaboration et le suivi d'un plan d'ex
ploitation; 

c) les pepinieres d'entreprises; 
d) les services d'information, y compris 

des conseils relatifs aux politiques gouverne
mentales; 

e) les services de recherche et de conseil; 
f) l'amelioration des competences en ma

Here professionnelle et de gestion; 
g) la promotion et le developpement de la 

formation en entreprise; 
h) l'appui a la formation en matiere de 

sante et securite au travail; 
i) l'assistance en vue d'elever les niveaux 

d'alphabetisation, d'ameliorer les aptitudes en 
calcul, les competences en informatique et 
l'education de base des dirigeants d'entre
prises et des salaries; 

j) l'acces, directement ou par des in
termediaires du secteur prive, a l'energie, 
aux telecommunications et aux infrastructu
res telles que l'eau, l'electricite, les locaux, 
les transports et les routes; 

k) l'assistance pour une meilleure 
comprehension et application de la legislati
on du travail, y compris les dispositions re
latives aux droits des travailleurs, ainsi que 
pour la mise en valeur des ressources hu
maines et la promotion de l'egalite des se
xes; 

l) les services juridiques, comptables et 
financiers; 

m) l'appui a l'innovation et a la moder
nisation; 

n) les conseils en matiere de technologie; 
o) les conseils pour une application effica

ce des technologtes de l'information et de la 
communication a l'entreprise; 

p) l'acces au marcbe des capitaux, au 
credit et aux garanties d'emprunt; 

q) conseils en matiere de gestion des fi
nances, du credit et de l'endettement; 
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r) exportfrämjande och möjligheter till 
handel på den inhemska och den utländska 
marknaden; 

s) marknadsundersökningar och mark
nadsföringsh jälp; 

t) hjälp med produktplanering, -utveckling 
och -presentation; 

u) kvalitetsledning inklusive kvalitetskont-
roll och -mätning; 

v) packningstjänster; 
w) miljöstyrningstjänster. 

12. De stödtjänster som nämns i punkt 11 
borde i mån av möjlighet planeras och ord
nas så att de är så ändamålsenliga och effek
tiva som möjligt bland annat genom att: 

a) tjänsterna och tjänsteproduktionen an
passas till de små och medelstora företagens 
behov, med beaktande av rådande ekonomis
ka, samhälleliga och kulturella förhållanden 
liksom också skillnader beroende på storlek, 
bransch och utvecklingsstadium; 

b) små och medelstora företag samt de 
mest representativa arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationerna tillförsäkras aktiv delak
tighet i valet av tjänster som skall ställas till 
deras förfogande; 

c) den offentliga och privata sektorn kopp
las till produktionen av tjänster exempelvis 
via arbetsmarknadsorganisationerna, medbor
garorganisationer, privata konsulter, teknolo
giparker, företagskuvöser samt via de små 
och medelstora företagen själv; 

d) produktionen av tjänster decentraliseras 
så tjänsterna kommer så fysiskt nära de små 
och medelstora företagen som möjligt; 

e) en enhetlig och lätt tillgång till tjänster
na eftersträvas genom medborgarkontorsar
rangemang eller rådgivningstjänster; 

t) man går in för att säkerställa att tjäns
teproducenternas verksamhet är lönsam ge
nom att uppbära en skälig serviceavgift av 
små och medelstora företag och andra, för 
att hindra en snedvridning av marknaden 
och främja de små och medelstora företa
gens möjligheter att bidra till sysselsätt
ningen; 

g) det säkerställs att serviceproduktionen 

2923250 

r) la promotion des exportations et des 
opportunites commerciales sur les marches 
nationaux et internationaux; 

s) l'etude des marches et l'assistance a la 
commercialisation; 

t) l'assistance a la conception, au develop
pement et a la presentation des produits; 

u) la gestion de la qualite, y compris le 
contröle et la mesure de la qualite; 

v) les services de conditionnement; 
w) les services de gestion de l'environne

ment. 
12. Les services d'appui vises au para

graphe 11 ci-dessus devraient, autant que 
possible, etre con~us et mis a disposition de 
maniere a garantir une pertinence et une ef
ficacite optimales. Cet objectif devrait etre 
poursuivi notamment 

a) en adaptant les services en question et 
leur mise å disposition aux besoins partieu
Iiers des petites et moyennes entreprises 
compte tenu des conditions economtques, 
sociales et culturelies existantes ainsi que 
des differences tenant å la taille, au secteur 
et au stade de developpement; 

b) en assurant une participation active des 
petites et moyennes entreprises et des or
ganisations d'employeurs et de travailieurs 
les plus representatives au choix des services 
å fournir; 

c) par la participation du secteur prive et 
public å la mise a disposition de ces services 
par l'intermediaire, par exemple, d'or
ganisations d'employeurs et de travailleurs, 
d'organisations parapubliques, de consultants 
prives, de pares technologiques, de pepi
nieres d'entreprises et des petites et moyen
nes entreprises elles-memes; 

d) en decentralisant la fourniture des servi
ces pour les rapprocher autant que possible 
des lieux d'implantation des petites et mo
yennes entreP.nses; 

e) en factlitant l'acces a un ensemble 
integre de services efficaces par la mise en 
place de «guichets uniques» ou par des ser
vices d'orientation; 

t) en ayant pour but l'autosuffisance finan
ciere des prestataires de services par la prise 
en charge d'une partie raisonnable des cofits 
par les petites et moyennes entreprises et 
d'autres sources, de maniere a eviter un dys
fonctionnement des marches concernant ces 
services et å ameliorer le potentiel de creati
on d'emplois des petites et moyennes entre
prises; 

g) en assurant le professionnalisme et la 
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sköts professionellt och ansvarsfullt; 

h) mekanismer för kontinuerlig uppfölj
ning, utvärdering och uppdatering av tjäns
terna etableras. 

13. Tjänsterna bör vara utformade så att de 
också omfattar produktivitetsökning och an
dra aspekter som ökar effektiviteten och 
hjälper små och medelstora företag att bibe
hålla sin konkurrenskraft på inhemska och 
internationella marknader och samtidigt ut
vecklar arbetsförhållandena och arbetsru
tinerna. 

14. Medlemsstaterna bör underlätta små 
och medelstora företags möjligheter att få 
finansiering och krediter på skäliga villkor. I 
anslutning till detta: 

(l) bör kreditgivning och anda finansiella 
tjänster i mån av möjlighet erbjudas på kom
mersiella villkor för att säkerställa deras 
långsiktighet, utom när gäller särskilt utsatta 
företagargrupper; 

(2) bör det vidtas kompletterande åtgärder 
för att förenkla förvaltningsförfarandet, för 
att sänka kostnaderna för affärstransaktioner 
och lösa problem som ansluter sig till otill
räckliga säkerheter, exempelvis genom det 
att skapas icke statliga servicestrukturer för 
finansiella tjänster och utvecklingsfinan
sieringsinrättningar som koncentrerar sig på 
att lindra fattigdomen; 

(3) kan små och medelstora företag upp
muntras till att organisera sig i ömsesidiga 
garantiföreningar; 

( 4) bör skapandet av riskkapital- och andra 
motsvarande organisationer som specialiserat 
sig på att hjälpa små och medelstora innova
tiva företag uppmuntras. 

15. Medlemsstaterna bör överväga lämpli
ga verksamhetsprinciper för att utveckla alla 
aspekter av små och medelstora företags 
sysselsättningsmöjligheter genom att säkers
tälla en icke diskriminerade tillämpning av 
arbets- och sociallagstiftning. 

16. Medlemsstaterna bör vidare: 
(l) vid behov underlätta utvecklaodet av 

sådana organisationer och institutioner som 
effektivt kan befordra små och medelstora 
företags tillväxt och konkurrenskraft. I den
na fråga bör de vid behov förhandla med de 
mest representativa arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationerna; 

(2) överväga lämpliga åtgärder för att 

responsabilisation dans la gestion des servi
ces fournis; 

h) en etablissant des mecanismes de suivi 
regulier, d'evaluation et de mise a jour des 
services. 

13. Les services devraient e tre con~us de 
fa~on notamment a ameliorer la productivite 
et d'autres facteurs propres a promouvoir 
l'efficacite et a aider les petites et moyennes 
entreprises a maintenir leur competitivite sur 
les marches nationaux et internationaux, tout 
en ameliorant leurs pratiques et conditions 
de travail. 

14. Les Membres devraient faciliter l'acces 
des petites et moyennes entreprises au finan
cement et au credit dans des conditions sa
tisfaisantes. Dans cette perspective: 

(l) les services de credit et autres services 
financiers devraient, sauf dans le cas de 
groupes d'entrepreneurs particulierement 
vulnerables, etre offerts autant que possible 
aux conditions du rnareM pour assurer la 
perennite desdits services; 

(2) des mesures additionnelles devraient 
etre prises pour simplifler les proeMures 
administratives, reduire le cout des transac
tions et surmonter les obstacles lies a l'insuf
fisance des garanties, par exemple en creant 
des agences non gouvernementales de distri
bution de credit et des institutions finan
cieres de developpement orientees vers la 
lutte contre la pauvrete; 

(3) les petites et moyennes entreprises 
pourraient etre encouragees a s'organiser en 
associations de garantie mutuelle; 

(4) la creation d'organisations de capital
risque et d'autres organisations, specialisees 
dans l'assistance aux petites et moyennes 
entreprises innovantes, devrait etre en
couragee. 

15. Les Membres devraient envisager des 
politiques appropriees visant a ameliorer 
tous les aspects de l'emploi dans les petites 
et moyennes entreprises en assurant l'appli
cation sans discrimination d'une legislation 
protectrice en matiere sociale et de travail. 

16. En outre, les Membres devraient: 
(l) faciliter, s'il y a lieu, le developpement 

des organisations et institutions susceptibles 
de soutenir efficacement la croissance et la 
competitivite des petites et moyennes entre
prises. A cet egard, la consultation des or
ganisations les plus representatives d'emplo
yeurs et de travailieurs devrait etre en
visagee; 

(2) envisager de prendre des mesures ap-
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främja samarbetet mellan små och medelsto
ra företag och storföretag. Samtidigt bör 
man vidta åtgärder för att i anslutning till 
samarbetet trygga de små och medelstora 
företagens och deras anställdas lagliga int
ressen; 

(3) överväga åtgärder för att utveckla kon
takterna mellan små och medelstora företag, 
så att företagen uppmuntras till att utbyta 
erfarenheter och dela på resurser och risker. 
Samtidigt kan små och medelstora företag 
uppmuntras till att exempelvis grunda 
sammanslutningar, nätverk och kooperativa 
produktions- och servicesammanslutningar 
med beaktande av arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationernas centrala roll; 

( 4) överväga särskilda åtgärder och stimu
lansåtl?är~er f?r dem som. vill bli företa~are 
och hör ttll v1ssa befolknmgsgrupper. Sada
na grupper är bland annat kvinnor, lång
tidsarbetslösa, personer som drabbats av 
strukturförändrin~ar eller begränsande eller 
diskriminerande atgärder, handikappade per
soner, hemförlovad militärpersonal, unga 
personer inklusive nyutbildade, äldre arbets
tagare, nationella minoriteter och ursprungs
befolkning. Dessa grupper bör definieras så 
exakt som möjligt med beaktande av de so
cioekonomiska värderingarna och förhållan
dena i varje land; 

(5) överväga särskilda åtgärder för att ut
veckla kommunikationen och kontakterna 
mellan statsförvaltningen, små och medelsto
ra företag samt deras mest representativa 
intresseorganisationer och främja deras kon
takter för att förbättra effekten hos regerin
gens verksamhetsprinciper som syftar till att 
skapa arbetstillfällen; 

(6) främja stöd till kvinnors företagsamhet 
och erkänna kvinnornas ökande betydelse 
för ekonomin genom att utveckla åtgärder 
som särskilt riktar sig till kvinnor som är 
företagare eller som ämnar bli företagare. 

propnees pour promouvoir des liens de 
cooperation entre les petites et moyennes 
entreprises et les entreprises plus grandes. 
Dans ce contexte, des mesures devraient etre 
prises pour sauvegarder les interets legitimes 
des petites et moyennes entreprises con
cernees et de leurs travailleurs; 

(3) envisager de prendre des mesures pour 
promouvoir l'etablissement de liens entre les 
petites et moyennes entreprises afin d'en
courager l'echange d'experiences ainsi que le 
partage des ressources et des risques. Dans 
cette perspective, les petites et moyennes 
entreprises pourraient etre encouragees a 
etablir des structures telles que des consor
tiums, des reseaux et des cooperatives de 
productian et de services, en tenant compte 
de l'importance du röle des organisations 
d'employeurs et de travailleurs; 

(4) envisager de prendre des mesures 
specifiques et incitatives a l'intention de per
sannes appartenant a des categories deter
minees de la population et aspirant a devenir 
entrepreneurs, notamment les femmes, les 
chömeurs de longue duree, les persannes 
affectees par l'ajustement structurel ou par 
des pratiques restrictives et discriminatoires, 
les persannes handicapees, le personneJ mili
taire demobilise, les jeunes (y campris les 
jeunes diplömes), les travailieurs äges et les 
persannes appartenant a des minorites ethni
ques et a des peuples indigenes ou tribaux. 
La determination precise de ces categories 
devrait etre effectuee en tenant compte des 
priorites et des conditions socio-economi
ques du pays; 

(5) envisager des mesures speciales des
tinees a arnetiarer la communication et les 
relations entre les agences gouvernementales 
et les petites et moyennes entreprises ainsi 
qu'entre ces agences et les organisations les 
plus representatives de ces entreprises, afin 
d'ameliorer l'efficacite des politiques gouver
nementales en matiere de creation d'emplois; 

(6) eneaurager l'appui a l'entreprenariat 
feminin en reconnaissant l'importance gran
dissante des femmes dans l'economie, par 
des mesures cons;ues spedalement pour les 
femmes entrepreneurs ou qui souhaitent le 
devenir. 
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V. ARBETSGIVAR- OCH 
ARBETST AGARORGANISATIO
NERNAS ROLL 

17. Arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationerna bör överväga att främja ut
vecklandet av de små och medelstora företa
gen på följande sätt: 

a) genom att vid behov informera rege
ringen i frågor som är viktiga för de små 
och medelstora företagen eller deras anställ
da· 

b) genom att erbjuda direkta stödtjänster i 
områden som yrkesutbildning, rådgivning, 
krediter och marknadsföring samt rådgivning 
i arbetslivskontakter och kontakter med stor
företag; 

c) genom att samarbeta med nationella, re
gionala och lokala institutioner och regionala 
mellanstatliga organisationer som stöder små 
och medelstora företag bland annat i frågor 
som gäller utbildning, rådgivning, grundande 
av företag och kvalitetskontroll; 

d) genom att delta i råd, arbetsgrupper och 
andra nationella, regionala och lokala organ 
som behandlar ekonomiska och sociala frå
gor som är viktiga för och :påverkar små och 
medelstora företag, inklustve verksamhets
principer och program; 

e) genom att främja strukturförändringar 
som gynnar ekonomi och samhälle och ge
nom att delta i dem (exempelvis genom att 
erbjuda omskolning och främja företagande 
och privat näringsidkande) med tillräckliga 
sociala skyddsnät; 

f) genom att främja utbyte av kontakter 
och erfarenheter mellan små och medelstora 
företag; 

g) genom att följa och analysera samhälls
och arbetsmarknadsfrågor som påverkar små 
och medelstora företag, exempelvis anställ
ningsvillkor, arbetsförhållanden, social 
trygghet, yrkesutbildning, och genom att 
främja ändamålsenliga korrigerande åtgärder; 

h) genom att förbättra kvalitet och pro
duktivitet, främja etiska regler och jämställd
het mellan kvinnor och män samt motsätta 

V. RÖLE DES ORGANISATIONS 
D'EMPLOYEURS ET DE 
TRAV AILLEURS 

17. Les organisations d'employeurs ou de 
travailieurs devraient envisager de contriboer 
au developpement des petites et moyennes 
entreprises: 

a) en se faisant les interpretes aupres du 
gouvernement des preoccupations des petites 
et moyennes entreprises ou de leurs travail
leurs, selon le cas; 

b) en fournissant des services d'appui di
rect dans des domaines tels que la formati
on, les services de conseils, !'amelioration de 
l'acces au credit, la commercialisation, les 
conseils en matiere de relations profession
nelles et la promotion de liens avec des ent
reprises plus grandes; 

c) en cooperant avec les institutions na
tionales, regionales et locales, ainsi qu'avec 
les organisations intergouvernementales 
regionales qui fournissent un appui aux peti
tes et moyennes entreprises en matiere no
tamment de formation, de conseils, de 
demarrage d'entreprises, ainsi que de 
contröle de la qualite; 

d) en participant aux conseils, groupes de 
travail et autres organismes etablis aux nive
aux national, regional et local pour traiter 
des questions economiques et sociales im
portantes qui ont une incidence sur les peti
tes et moyennes entreprises, notamment des 
politiques et des programmes; 

e) en promonvant des restructurations eco
nomiquement benefiques et socialement no
vatrices (å travers notamment la formation 
de reconversion et la promotion de l'emploi 
independant) assorties de dispositifs de pro
tection sociale appropries, et en prenant part 
au developpement de celles-ci; 

f) en participant a la promotion de l'echan
ge d'experiences et a l'etablissement de liens 
entre petites et moyennes entreprises; 

g) en participant au suivi et a l'analyse des 
questions en matiere sociale et du marche du 
travail concernant les petites et moyennes 
entreprises, notamment en matiere de condi
tions de travail et d'emploi, de protection 
sociale et de formation professionnelle, et en 
promonvant des mesures correctives, s'il y a 
lieu· 

h)' en participant a des activites visant a 
ameliorer la qualite et la productivite et a 
promouvoir des normes deontologiques, 
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sig diskriminering; 

i) genom att utföra undersökningar om 
små och medelstora företag, samla in statis
tiska och andra uppgifter, bland annat statis
tik fördelad enligt kön och ålder, och genom 
att förmedla dessa uppgifter och erfarenheter 
om bästa praxis till andra nationella och in
ternationella arbetsgivar- och arbetstagarsor
ganisationer; 

j) genom att erbjuda dem som är anställda 
vid små och medelstora företag tjänster och 
r~d~ivning i frågor SOf!I b~rör arbetstagarnas 
råttlgheter, arbetslagstlftmngen och den so
ciala tryg$heten. 

18. Sma och medelstora företag och deras 
anställda bör uppmuntras till att delta i ar
betsmarknadsorganisationernas verksamhet i 
överensstämmelse med föreningsfriheten. 
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna 
borde i detta sammanhang överväga att ut
vidga sin medlemsbas till små och medelsto
ra företag. 

VI. INTERNATIONELLT 
SAMARBETE 

19. Ändamålsenligt internationellt samar
bete bör främjas bland annat genom: 

a) att det skapas en enhetlig praxis för in
samling av jämförbara uppgifter som stöder 
utarbetandet av verksamhetsprinciper; 

b) utbyte av information, fördelad enligt 
kön, ålder och andra relevanta variabler, om 
verksamhetsprinciper och program som visat 
sig vara de bästa när det gäller att skapa 
arbetstillfällen och förbättra kvaliteten på 
sysselsättningen i små och medelstora före
tag; 

c) att det skapas kontakter till nationella 
och internationella organ och institutioner, 
också mellan arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationer, för att underlätta: 

i) utbyte av personal, erfarenheter och 
ideer; 

ii) utbyte av undervisningsmaterial och 
-metoder samt hjälpmaterial; 

iii) sammanställning av forskningsresultat 
om små och medelstora företag och annan 

l'egalite entre les sexes et la non-discri
mination; 

i) en effectuant des etudes sur les petites 
et moyennes entreprises, en collectant des 
informations statistiques et d'autres types 
d'informations pertinentes pour le secteur, y 
compris des statistiques ventilees par sexe et 
par äge, et en partageant avec d'autres or
ganisations nationales et internationates 
d'employeurs et de travailieurs ces informa
tions ainsi que l'experience acquise sur les 
meilleures pratiques; 

j) en fournissant des services et des con
seils sur les droits des travailleurs, la legisla
tion du travail et la protection sociale aux 
travailieurs des petites et moyennes entre
prises. 

18. Les eetites et moyennes entreprises et 
leurs travailieurs devraient etre encourages a 
etre representes de maniere adequate, dans le 
plein respect de la liberte syndicale. A cet 
egard, les organisations d'employeurs et de 
travailieurs devraient envisager d'elargir leur 
composition de maniere a inclure les petites 
et moyennes entreprises. 

VI. COOPERA TION 
INTERNA TIONALE 

19. Une cooperation internationate appro
priee devrait etre encouragee dans les do
maines suivants: 

a) la mise au point d'approches communes 
pour la collecte de donnees comparables 
propres a faciliter l'elaboration de politiques; 

b) l'echange d'informations ventilees par 
sexe, äge et autres variables pertinentes sur 
les meilleures pratiques en termes de politi
ques et programmes pour creer des emplois 
et ameliorer la qualite de I'emploi dans les 
petites et moyennes entreprises; 

c) la creation de liens entre les institutions 
et organismes nationaux et internationaux 
qui s'occupent du developpement des petites 
et moyennes entreprises, y compris les or
ganisations d'employeurs et de travailleurs, 
pour faciliter: 

i) les echanges de personnel, d'experiences 
et d'idees; 

ii) les echanges de materiels didactiques, 
de methodes de formation et de materiels de 
reference; 

iii) la compilation des resultats des recher
ches et autres donnees quantitatives et quali-
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kvantitativ och kvalitativ information som 
fördelats enligt kön och ålder; 

iv) etablerande av internationella partners
kap och förbund, underleverantörsarrange
mang och andra kommersiella kontakter; 

v) skapande av sådana mekanismer som 
utnyttjar modem informationsteknik med 
vars hjälp regeringarna samtarbetsgivar-och 
arbetstagarorganisationerna kan utbyta erfa
renheter om utvecklaodet av små och me
delstora företag; 

d) att det ordnas internationella möten och 
diskussioner om synen på skapandet av ar
betstillfällen genom utvecklande av små och 
medelstora företag och understöd till särskilt 
kvinnors företagsamhet. Med hjälp av lika
dana åtgärder som bidrar till sysselsättning 
och företagande kan också missgynnade och 
marginaliserade grupper stödas; 

e) man systematiskt i olika miljöer och 
länder undersöker sådana framgångsfaktorer 
med vars hjälp små och medelstora företag 
kan effektivera sin verksamhet och skapa 
arbetstillfällen samtidigt som de erbjuder 
goda arbetsförhållanden och tillräcklig social 
trygghet; 

f) man främjar små och medelstora före
tags och deras anställdas tillgång till natio
nella och internationella databaser som inne
håller information om bland annat arbets
möjligheter, marknader, lagstiftning, teknik 
och produktstandarder. 

20. Medlemsstatema bör främja innehållet 
i denna rekommendation tillsammans med 
andra internationella organ. Medlemsstatema 
bör också, vid behov, vara öppna för samar
bete med dessa andra organ när det gäller att 
bedöma och genomföra bestämmelserna i 
denna rekommendation samt beakta Interna
tionella arbetsorganisationens framträdande 
ställning när det gäller att befordra skapan
det av arbetstillfällen i små och medelstora 
företag. 

tatives, ventiles par sexe et par åge, sur les 
petites et moyennes entreprises et leur deve
loppement; 

iv) l'etablissement de partenariats intema
tionaux et d'alliances de petites et moyennes 
entreprises, d'accords de sous-traitance et 
d'autres liens commerciaux; 

v) le developpement de nouveaux meca
nismes d'echange d'informations entre les 
gouvemements, les organisations d'employ
eurs et les organisations de travailieurs sur 
l'experience acquise en matiere de promotion 
des petites et moyennes entreprises, faisant 
appel aux techniques modemes de !'informa
tion; 

d) des reunions intemationales et groupes 
de discussion sur les moyens de creer des 
emplois en favorisant l'essor des petites et 
moyennes entreJ?rises, notamment en ce qui 
conceme l'appm a l'entreprenariat feminin. 
Des approches similaires en vue de la creati
on d'emplois et de la promotion de l'entre
prenariat seront utiles pour les groupes defa
vorises et marginalises; 

e) des recherches systematiques dans des 
contextes et des pays divers sur des facteurs 
cles de succes pour promouvoir des petites 
et moyennes entreprises qui soient a la fois 
efficaces et capables de creer des emplois 
foumissant de bonnes conditions de travail 
et une protection sociale adequate; 

f) la promotion de l'acces des petites et 
moyennes entreprises et de leurs travailieurs 
aux bases de donnees nationales et intema
tionales dans des domaines tels que les pos
sibilites d'emploi, !'information sur les 
marches, la legislation, la technologie et les 
normes relatives aux produits. 

20. Les Membres devraient promouvoir le 
contenu de la presente recommandation 
aupres d'autres organismes intemationaux. 
Les Membres devraient aussi etre disposes, 
le cas echeant, a cooperer avec ces organis
mes lors de l'evaluation et de la mise en 
oeuvre des dispositions de cette recomman
dation, et prendre en consideration le röle de 
premier plan joue par l'OIT en faveur de la 
creation d'emplois dans les petites et moyen
nes entreprises. 


