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Hyrje e udhëzuesit
Eshtë koha për të rishpallur rolin e rëndësishëm që mund të luajnë standartet ndërkombëtare
të punës në promovimin e zhvillimit ekonomik shoqërisht të përgjegjshëm.
Element kyç i këtij zhvillimi është njohja prej qeverive dhe punëdhënësve të faktit që ndërmarrjet duhet të veprojnë përgjegjshëm në lidhje me praktikat e tyre të punës.
Shumë ndërmarrje, veçanërisht NSHK, po i përgjigjen kërkesave të aksionerëve dhe konsumatorëve, duke argumentuar se ato adoptojnë veprime dhe sjellje shoqërisht të përgjegjshme. Ne
duhet të bëjmë të mundur që ky angazhim të shtrihet edhe në dimensionin e punës, duke
kërkuar që si minimum këto ndërmarrje të veprojnë në përputhje me standartet ndërkombëtare të punës.
ILO ka një strukturë të gatëshme për udhëheqjen e veprimeve të ndërmarrjeve që kërkojnë të
vëzhgojnë parimet që përmbajnë standartet ndërkombëtare të punës më tej obligimeve që
rrjedhin nga ligji. Ajo quhet Deklatara Tripalëshe e Parimeve lidhur me NSHK dhe Politikën
Sociale, që zakonisht referohet si Deklarata e NSHK.
Deklarata e NSHK është praktike, gjithëpërfshirëse dhe mbart autoritetin që i jep adoptimi prej
ILOs. Kjo do të thotë që qeveritë, punëtorët dhe punëdhënësit kanë rënë dakord që ajo është
një udhëzues i mirë praktik për sjelljet dhe veprimet e ndërmarrjeve.
Deklarata e NSHK mbështet argumentat tanë që ndërmarrjet duhet të respektojnë të drejtat e
punëtorëve sa i takon lirisë së unionizimit si edhe të drejtës për t’u organizuar dhe negocijuar
kolektivisht për kushtet e tyre.
Ndërsa nuk ka një ndërgjegjsim të gjërë për standartet bazë të punës, duhet bërë më shumë
punë sa i takon përgjegjsisë së kompanive për të pasur marrëdhënie të mira industriale. Nevoja
për përpjekje të përsëritura për forcimin e punës dhe veprimit lidhur me të drejtën për t’u
organizuar dhe të drejtat për negociata kolektive, u identifikuan për shembull në simpoziumin
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e ACTRAV për festimin e 60 Vjetorit të Konventës së ILOs Nr.98 në Tetor 2009 . Deklarata e NSHK
do të jetë këtu një mjet i rëndësishëm i përpjekjeve tona.
Në Deklaratën e NSHK ka gjithashtu klauzola lidhur me konsultimin, proçedurat e ankesave dhe
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, të gjitha këto duke njohur të drejtën e punëtorëve për të qënë
të përfaqsuar.
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http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang—en/WCMS_112409/index.htm

Deklarata e NSHK përfaqëson një marrëveshje globale lidhur me atë se si ndërmarrjet duhet të
veprojnë. Ajo është një mjet i rëndësishëm për sindikatat për t’u përdorur kur ato organizohen
për të mbajtur dhe përmirësuar situatën e punëtorëve.
Duke ecur më tutje, Konferenca Ndërkombëtare e Punës e mbajtur në Qershor 2010, ra dakord
të kërkojë prej Organit Qeverisës (Governing Body) të ILOs:
“Të fillojë rishikimin e mekanizmave ndjekës të Deklaratës Tripalëshe të parimeve lidhur me
NSHK dhe Politikën Sociale, që duhet të ndërmerret prej Nën-komitetit të Organit Qeverisës për
2
NSHK dhe lidhur me zhvillimin e alternativave promovuese”
Kjo guidë e Deklaratës së NSHK është hartuar për të ndihmuar sindikatat kur ato kërkojnë
adoptimin dhe përdorimin e politikave dhe parimeve të përmbledhura në Deklaratën e NSHK,
ndërsa mbështet një angazhim më të gjërë për përdorimin e saj prej ILOs dhe partnerëve të saj
të natyrshëm.
Broshura përfshin seksionet e mëposhtëme:
Pyetje që bëhen shpesh
Guidë në Deklaratën NSHK –pamje e përgjithshme e termave kryesore
Një listë kontrolli për veprimin e sindikatave
Mjetet për veprim–një mjet gjithëpërfshirës që ju ta përdorni për të vlerësuar veprimet e
qeverive dhe ndërmarrjeve
Deklarata e NSHK –teksti i plotë
Burimet ku ju mund të gjeni informacion dhe asistence të mëtejshme.
Do të desha të falenderoja Lisa Heap, Drejtore Egzekutive e Institutit Australian të të Drejtave
të Punësimit, e cila e shkroi këtë Guidë, dhe Anna Biondi, Zëvendës Drejtore e ACTRAV, e cila
koordinon punën rreth NSHK dhe të drejtave në punë.
Dan Cunniah
Drejtor i Zyrës për Aktivitetet e Punëtorëve
(ACTRAV)
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/
wcms_142318.pdf
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Pyetje që bëhen shpesh
Çfarë është Deklarata e NSHK?
Deklarata Tripalëshe e Parimeve lidhur me NSHK dhe Politikën Sociale (Deklarata e NSHK) u ado3
ptua prej Organit Qeverisës së ILOs në vitin 1977 dhe u ndryshua më 2000 dhe 2006.
Qëllimi i Deklaratës së NSHK është inkurajimi i kontributit pozitiv që shumëkombëshet mund të
japin në progresin ekonomik dhe social dhe në minimizimin e pasojave negative të veprimeve të
tyre.
Deklarata e NSHK jep edhe një strukturë që sindikatat mundet gjithashtu ta përdorin kur diskutojnë me qeveritë çështje ekonomike dhe sociale, apo kur kontrollojnë apo vlerësojnë sjelljen e
ndërmarrjeve kombëtare apo shumëkombëshe.
Deklarata e NSHK është një përmbledhje se si parimet që përmbajnë Konventat dhe Rekomandimet e ILOs zbatohen në praktikën e veprimtarisë së ndërmarrjeve. Në fakt vlera kryesore e saj
qëndron në marrëveshjen ndërmjet partnerëve tripalësh që, megjithëse standartet e ILOs janë
ndërtuar për t’u zbatuar nga qeveritë, parimet që i nënvizojnë këto instrumenta të mund të
zbatohen gjithashtu tek biznesi.
Ajo përmban veprime për qeveritë, sindikatat, organizatat e punëdhënësve si edhe vetë ndërmarrjet.
Deklarata e NSHK përfaqëson një konsensus ndërkombëtar midis qeverive, punëdhënësve dhe
sindikatave lidhur me standartet që duhet të zbatohen në funksionimin e ndërmarrjeve.
Lidhur më këtë duhen thënë disa gjëra të rëndësishme. Njëra është që Deklarata e ILOs për NSHK
përbën një grup pritshmërish autoritare dhe të zbatueshme universalisht lidhur me sjelljen e
biznesit.
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ILO ka një strukturë unikale tripalëshe në Kombet e Bashkuara, ku përfaqësuesit e punëdhënësve dhe punëtorëve kanë
hapësirë
të barabartë me qeveritë kur formësojnë politika dhe programe. Ajo drejtohet nga Konferenca Ndërkombëtare
e Punës që mbahet çdo muaj Qershor dhe, midis sesioneve vjetore, puna drejtohet prej Organit Qeverisës (28 anëtarë
përfaqsues të qeverive, 14 të punëdhënësve dhe 14 të punëtorëve)

Një prej problemeve i lidhur me kërkesat aktuale të Përgjegjsisë Sociale të Korporatës (PSK)
është që biznesi kërkon të përdorë nismat dhe kodet e PSK për të ripërkufizuar atë që përmban
sjellja e përgjegjshme. Biznesi nuk duhet të mbështetet kur bën përkufizimin e njëanshëm të
përgjegjësisë respektive të tij. Deklarata e NSHK duhet të luajë një rol të rëndësishëm lidhur më
këtë çështje, meqënëse është një tekst për të cilin është rënë dakord në nivel tripalësh.
Të gjitha këto e bëjnë atë një mjet të fuqishëm për përdorim të sindikatave. Ajo ka autoritet
moral dhe jep një listë kontrolli gjithëpërfshirëse të standarteve që ndërmarrjet duhet të mbështesin nëpërmjet funksionimit të tyre.

Përse u adoptua Deklarata e NSHK?
Deklarata e NSHK u negociua nga përfaqësuesit e qeverive, punëdhënësve dhe punëtorëve në një
kohë kur organizatat ndërkombëtare filluan ta njohin faktin se balanca e fuqisë ndërmjet korporatave ndërkombëtare dhe qeverive mund të anonte drejt entiteteve private. Ky ishte veçanërisht rasti i vendeve në zhvillim që përpiqeshin të tërhiqnin Investime Direkte të Huaja.
Miratimi i Deklaratës së NSHK koinçidoi me aprovimin e Udhëzuesit për Ndërmarrjet Shumëkombëshe të OECD, një tjetër strukturë ndërkombëtare kjo që njeh dhe i referohet standarteve të
ILOs.
Të dy dokumentet, pra si Udhëzuesi i OECD, ashtu edhe Deklarata e ILOs për NSHK, ishin përgjigje
ndaj punës së filluar lidhur me Kodin e Kombeve të Bashkuara për sjelljen e NSHK.
Ndaj Deklarata e NSHK lindi pasi u bë i njohur fakti se veprimet e ndërmarrjeve shumëkombëshe,
si pasojë e rritjes së madhësisë dhe influencës së tyre, mund të jepnin pasoja negative në zhvillimet politike, ekonomike dhe sociale të komuniteteve dhe, në fakt, edhe të vendeve të tërë.
Edhe pse në një fazë të herëshme, u kuptua që globalizimi, ndërsa jepte përfitime potenciale
thelbësore, përmbante gjithashtu një numër rreziqesh. Veprimet dhe sjelljet e ndërmarrjeve
shumëkombëshe mund të kontribuojnë për këto përfitime dhe rreziqe.
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Përse duhet përdorur ajo tani?
Politikat dhe parimet që përmban Deklarata e NSHK janë të zbatueshme sot ashtu siç qenë edhe
më 1977.
Gjithashtu Deklarata e NSHK është rishikuar rregullisht. Kështu, për shembull, ajo tani përmban
referenca të Parimeve dhe të Drejtave Themelore në Punë, që konsiderohen si të një rëndësie të
veçantë për sindikatat në njohjen e rolit të ndërmarrjeve në respektimin e lirisë së unionizimit
dhe të së drejtës së organizimit dhe negocijimit kolektiv, nevojës së mos-diskriminimit dhe rolit
të tyre në eleminimin e punës së fëmijve dhe punës së detyruar.
Por dobia e Deklaratës së NSHK qëndron në faktin se ajo shkon më tej respektimit të të drejtave
themelore njerëzore, drejt një game më të gjërë përgjegjësish. Deklarata e NSHKmund të
përdoret për të kundërshtuar ata që kërkojnë të kufizojnë fushë-veprimin e përgjegjësisë së
biznesit për praktika të punës vetëm brenda fushës së të drejtave themelore të njeriut. Ajo është
një mjet që promovon konceptin e plotë të marrëdhënieve të mira industriale. Anekset e saj
përmbajnë një listë të 69 Konventave dhe Rekomandimeve të punës, të cilat japin udhëzim të
mjaftueshëm për kompanitë dhe sindikatat, me synim zbatimin e parimeve të tilla gjatë gjithë
procesit të prodhimit.
Le të rikujtojmë gjithashtu se në Hyrjen e Deklaratës së NSHK, termi "ndërmarrje shumëkombëshe" është përkufizuar për të caktuar entitete të ndryshme (kompanitë mëmë, apo entitetet
lokale, apo të dyja bashkë, apo edhe organizatën si një e tërë).
Kriza ekonomike dhe financiare globale i ka rënduar pasojat negative të globalizimit.Të pakontrolluara, institucionet që veprojnë në tregun global do t’i mohojnë pasojat negative ekonomike
dhe sociale të veprimeve të tyre.
Veprimet e ndërmarrjeve shumëkombëshe nuk kanë qënë kurrë nën kontroll më të madh se sa në
kushtet kur komuniteti kërkon një sjellje të korportatës me më shumë përgjegjësi sociale. De
facto praktikat e punës janë zakonisht e vetmja pasojë sociale më e madhe e aktiviteteve të
biznesit si ndaj punëtorëve, ashtu edhe zhvillimit shoqëror.
Gjatë proçesit të rindërtimit pas Krizës Globale Ekonomike dhe Financiare, çdokush, por në
mënyrë të veçantë qeveritë, duhet të rikujtohen që standartet sociale dhe ato të punës duhet të
mbahen, po qe se do të kërkojmë rritje ekonomike të qëndrueshme në të ardhshmen.
Deklarata e NSHK flet edhe për lidhjen ndërmjet aktiviteteve të NSHK dhe zhvillimit.
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Si funksionon ajo?
Deklarata e NSHK është një instrument që reflekton konsensusin ndërkombëtar në atë që
përfaqëson praktikën e mirë për të gjithë ndërmarrjet dhe sjelljen e qeverisë në lidhje me aktivitetin e ndërmarrjes. Ndonëse Deklarata e NSHK nuk është e detyrueshme për shtetet apo NSHK,
ajo është universalisht e zbatueshme. Kjo do të thotë që nuk është e nevojëshme për një kompani “të nënshkruajë” apo ndryshe “të aderojë” në Deklaratë, përpara se sjellja e saj të mund
të shqyrtohet.
Deklarata është e ndërtuar me një Hyrje dhe një përpunim të politikave të përgjithshme që nxisin
respekt për të drejtat e njeriut dhe inkurajojnë ndërmarrjet shumëkombëshe, qeveritë, organizatat e punëdhënësve dhe ato të punëtorëve të:
respektojnë ligjet dhe rregullat kombëtare
japin konsideratën e nevojshme për praktikat lokale, prioritetet e zhvillimit dhe synimet
sociale të vendeve pritës
respektojnë standartet ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut dhe ato të punës, dhe
respektojnë angazhimet në konformitet me ligjet kombëtare dhe detyrimet ndërkombëtare të
pranuara.
Deklarata e NSHK përmban një grup parimesh të organizuara sipas fushave kryesore të veprimit.
Këto fusha veprimi janë:
Punësimi
Trajnimi
Kushtet e punës dhe jetesës
Marrëdhëniet industriale
Veprimet për ndërmarrjet, qeveritë, punëdhënësit dhe sindikatat janë përcaktuar brenda këtyre
katër fushave.
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Si përputhet Deklarata e NSHK me nismat e
tjera ndërkombëtare?
Deklarata e NSHK është dokumenti më i përshtatshëm ndër ato dokumenta që synojnë të rregullojnë sjelljen e korporatës (si për shembull, Udhëzuesi për Ndërmarrjet Shumëkombëshe të OECD,
Raporti i OKB mbi Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut, si edhe Kompakti Global i OKB), meqënëse
ajo është formalisht e miratuar nga një Agjensi e OKB dhe përbën tekstin më gjithëpërfshirës në
fushën e parimeve të punës.
Deklarata e NSHK është i vetmi instrument që përfaqëson një konsensus ndërmjet qeverive,
organizatave të punëdhënësve dhe ato të punëtorëve, lidhur me dimensionin e punës të
Përgjegjësisë Sociale të Korporatës (PSK). Ajo jep një grup pritshmërish autoritare të sjelljes që
janë të zbatueshëm universalisht.
Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB), Organizata për Kooperim Ekonomik dhe Zhvillim
(OECD), Organizata e Standarteve Ndërkombëtare (ISO), si edhe organizata të tjera ndërkombëtare dhe rajonale, e njohin ILOn si agjensinë kompetente për vendosjen dhe monitorimin e
standarteve të punës. Duke qënë një instrument i ILOs, Deklarata e NSHK mbart për pasojë një
autoritet të fortë.
Ndërsa Deklarata e NSHK mbetet dokumenti i ILOs që merret me sjelljen e biznesit, të tjerë dokumentë të miratuar së fundmi përmbajnë sugjerime të dobishme për sindikatat: Deklarata e ILOs
mbi Drejtësinë Sociale për një Globalizim të Drejtë (2008), Pakti Global i Punës (2009), si edhe
Konkluzionet e Konferencës Ndërkombëtare të Punës lidhur me Promovimin e Ndërmarrjeve të
4
Qëndrueshme (2007) .

A zbatohet Deklarata vetëm tek veprimet e
NSHK?
Politikat dhe parimet e Deklaratës së NSHK zbatohen në mënyrë të barabartë si tek NSHK, ashtu
edhe tek ndërmarrjet kombëtare. Ato reflektojnë praktikën e mirë për të gjithë.

4

8

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf

Si mund t’a përdorin punëtorët Deklaratën e
NSHK?
Kjo broshurë parashtron përfitimet e Deklaratës së NSHK për punëtorët dhe këshillon se si sindikatat mund t’a përdorin këtë Deklaratë në interes të anëtarëve të tyre.
Veprimet e sindikatave për të promovuar parimet e Deklaratës së NSHK mund të jenë të niveleve
globale, kombëtare, lokale, apo të ndërmarrjes.
Sindikatat mund të argumentojnë se, ndonëse të drejtat e njeriut nuk kanë nevojë të justifikohen
duke përdorur një rast biznesi, midis zhvillimit ekonomik dhe shoqëror lindin sinergji të mëdha,
sapo ndërmarrjet i lidhin veprimet e tyre me parimet e Deklaratës së NSHK.
Veprimet e ndërmarrjeve nuk kanë qënë ndonjëherë
më shumë të kontrolluara nga ana e qeverive, investitorëve, blerësve dhe komuniteteve. Ndërmarrjet
po përgjigjen duke deklaruar angazhimin e tyre ndaj
PSK. Këto ndërmarrje mund t’a dëshmojnë
angazhimin e tyre ndaj përgjegjësisë sociale dhe
arritjes së praktikave të punës së denjë, nëpërmjet
zbatimit të parimeve të Deklaratës së NSHK.
Sindikatat mund t’a përdorin Deklaratën për t’i bërë
ndërmarrjet të përgjegjëshme për pasojat e veprimeve të tyre.
Gjithashtu sindikatat mund t’a përdorin Deklaratën
për t’i kujtuar qeveritë lidhur me korrnizat e një
zhvillimi ekonomik të përgjegjshëm nga ana
shoqërore.
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Guidë në Deklaratën e NSHK
Hyrje
Hyrja ka të bëjë me parimet që NSHK kërkohen të zbatojnë “që të vëzhgohen mbi një bazë
vullnetare”, duke pranuar që kompleksiteti i veprimtarisë së tyre mund “të çojë në abuzim ose
përqëndrim të fuqisë ekonomike dhe në konflikt me objektivat politikë kombëtarë, si edhe me
interesat e punëtorëve".
Zbatimi i gjërë i tekstit nënkuptohet, derisa pika e parë e pranon që "nëpërmjet investimeve
direkte ndërkombëtare si edhe mjeteve të tjera, të tilla ndërmarrje mund të sjellin përfitime
shumë të mëdha për vendet e tyre, por edhe për vendet pritëse".
Teksti i referohet gjithashtu “kompleksitetit” të NSHK dhe "strukturës së tyre shumëformëshe"
dhe në paragrafin 6 shpjegon në mënyrë specifike që "Deklarata nuk kërkon një përcaktim
preçiz ligjor të NSHK".
Ndonëse në kohën kur u miratua ky tekst synonte thjesht të mbulonte shumëkombëshet në
sisteme të ndryshme institucionale, tashmë është evidente që fushë-veprimi i gjërë i saj i
mundëson sindikatat t’a përdorin atë në kontekstin aktual që të kërkojnë njohjen qartazi të
unifikimit të zinxhirit global të furnizimit.
Kjo është një çështje me rëndësi të jashtëzakonëshme tridhjetë vjetë pas miratimit të
Deklaratës së NSHK. Rregullimet kontraktuale dhe nën-kontraktuale po përdoren gjithnjë e më
shumë për t’u mohuar punëtorëve përfitimet që mund të rrjedhin nga një marrëdhënie e pastër
punësimi. Parimet e Deklaratës së NSHK duhet të zbatohen në të gjithë zinxhirin e furnizimit,
ku çdo hallkë shpreh interes për t’u siguruar që ata janë të vëzhguar. (Shih gjithashtu për më
shumë orientim Rekomandimin e ILOs Nr.198 mbi Marrëdhëniet e Punësimit5).

5
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4.Politika kombëtare duhet të paktën të përfshijë masat:
(a) për t’i udhëhequr palët e interesuara, në veçanti punëdhënësit dhe punëtorët, për të bërë efektivisht të mundur egzistencën e
një marrëdhënie punësimi, duke respektuar këtu dallimin midis punëtorëve të punësuar dhe të vetë-punësuar;
(b) për të luftuar marrëdhëniet e fshehura të punësimit në konteksin e, për shembull, marrëdhënieve të tjera që mund të përdorin
forma të tjera rregullimesh kontraktuale që fshehin statusin e vërtetë ligjor, duke vënë në dukje që marrëdhënia e fshehur e
punësimit ndodh atëhere kur punëdhënësi e trajton një individ si të punësuar në një mënyrë që fsheh statusin e tij/të saj të vërtetë
ligjor të të punësuarit, dhe kur mund të krijohen situata meqënëse rregullimet kontraktuale kanë si pasojë privimin e punëtorëve nga
mbrojtja që u takon atyre në punë;
(c) të garantojë standartet e zbatueshme për gjithë parashikimet kontraktuale, përfshirë pertnerët e shumëfishtë, në mënyrë që
punëmarrësit të gëzojnë mbrojtjen që u takon.

Politikat e përgjithshme
Deklarata përmban një grup politikash të përgjithëshme që synojnë arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe respektimin e të drejtave të njeriut në vendin e punës. Këto politika ftojnë ndërmarrjet shumëkombëshe, qeveritë, organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve
të respektojnë ligjet dhe rregullat kombëtare
t’i japin konsideratën e duhur praktikave lokale
të respektojnë standartet ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut dhe ato të punës
(përfshirë Parimet Themelore dhe të Drejtat në Punë të ILOs), dhe
të respektojnë angazhimet në përputhje me ligjin kombëtar dhe detyrimet e pranuara
ndërkombëtare.
Ndërmarrjet shumëkombëshe janë të inkurajuara në veçanti të konsultohen me qeveritë dhe
organizatat kombëtare të punëdhënësve dhe punëtorëve, për të ndihmuar kështu që veprimtaria
e tyre të bëhet në përputhje me politikat kombëtare, prioritetet e zhvillimit, si edhe me synimet
sociale të vëndeve ku ato operojnë.
Në dallim nga shumë nisma të PSK, të cilat theksojnë vendimet njëpalëshe të menaxhimit,
Deklarata e NSHK parashikon që kompania t’i marrë vendimet me pasoja të rëndësishme sociale
së bashku me punëdhënës të tjerë ose vetëm pas konsultimit me partnerët e tjerë, sindikatat dhe
qeveritë.
Qeveritë ftohen t’i ratifikojnë dhe të veprojnë në përputhje me standartet ndërkombëtare të
punës, duke filluar me Konventat qeverisëse të ILOs dhe, në çdo rast, të zbatojnë sa më shumë
që të jetë e mundur parimet e mishëruara në to.
Rekomandimet speciale për qeveritë e vendeve mëmë të shumëkombësheve përfshijnë promovimin e praktikave sociale të mira dhe gatishmërinë për të bërë konsultime me qeveritë e
vendeve pritëse, në rast se lind një nevojë e tillë.

(d) për të garantuar që standartet e zbatueshme për të gjitha format e rregullimeve kontraktuale vendosin se kush është
përgjegjës për mbrojtjen në punë;
(e) për t’u dhënë qasje efektive personave të interesuar, në veçanti punëdhënësve dhe punëtorëve, në proçedura dhe
mekanizma të përshtatshëm, të shpejtë, jo të shtrenjtë, të drejtë dhe efiçentë, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve lidhur me
egzistencën dhe kushtet e një marrëdhënie punësimi;
(f) të sigurojë përputhjen me ligjet dhe rregullat lidhur me një marrëdhënie punësimi, si edhe zbatimin efektiv të tyre;
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Deklarata e NSHK u kërkon ndërmarrjeve shumëkombëshe të marrin në konsideratë objektivat
politikë të vendeve ku ato operojnë, si edhe të harmonizojnë aktivitetet e tyre me prioritetet e
zhvillimit dhe synimet sociale të këtyre vendeve, prandaj ajo duhet të lexohet në kontekstin e
kontributit që jep biznesi për zhvillim.
Për t’a plotësuar këtë parim, Deklarata e NSHK u kërkon gjithashtu qeverive të vendeve mëmë
(vendet ku janë vendosur ndërmarrjet shumëkombëshe apo ku ato kanë zyrat qendrore) të
promovojnë praktika të shëndosha sociale duke pasur parasysh ligjet dhe praktikat e vendeve
pritës (vendet ku operojnë NSHK).

Përmbledhje – Veprimi Politik
Bindju ligjeve kombëtare dhe respekto standartet ndërkombëtare
Kontribuo në realizimin e parimeve dhe të drejtave themelore në punë
Liria e unionizimit dhe njohja efektive e së drejtës për negociata kolektive;
Eleminimi i të gjitha formave të punës së detyruar;
Zhdukja efektive e punës së fëmijve; dhe
Eliminimi i diskriminimit me bazë punësimin.
Konsultohu me qeverinë, organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve, për t’u siguruar
që veprimet janë në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit

12

Punësimi
Ky seksion synon aktivitetet qe promovojnë punësim, japin barazi mundësish dhe trajtimi, si edhe
arrijnë normat e sigurimit në punë. Eshtë e rëndësishme të theksohet që krijimi i punëve dhe
siguria në vendin e punës është një përgjegjësi kyçe e biznesit. Kjo nuk gjehet në Udhëzuesin e
OECD dhe haset rrallë në nismat apo instrumentat e PSK.
Eshtë e rëndësishme që sindikatat t’i referohen parimeve të Konventës Nr.158 lidhur me
6
Përfundimin e Punësimit (kontrollo paragrafët përkatës të Deklaratës së NSHK: 9, 26, 27, 28).

Nxitja e punësimit
NSHK duhet:
Të marrin në konsideratë politikat e punësimit duke u konsultuar me qeverinë lokale si edhe
organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve përpara dhe gjatë veprimtarisë;
T’i japë prioritet punësimit, zhvillimit profesional, promovimit dhe progresit në të gjithë nivelet të banorëve të vendit pritës;
Të marrë në konsideratë rëndësinë e përdorimit të teknologjive që gjenerojnë direkt ose indirekt punësim;
Të ndjekin, kur kjo është e mundëshme, përfundimin e kontratave me ndërmarrjet kombëtare
për prodhimin e pjesëve dhe paisjeve, si edhe përdorimin e lëndëve të para lokale.
Qeveritë inkurajohen të ndjekin politika aktive për promovimin e punësimit që synojnë të ofrojnë
punë për të gjithë ata që janë të gatshëm dhe që po kërkojnë një punë.
Një referencë tjetër e rëndësishme ndaj përgjegjësisë sociale të biznesit bëhet në paragrafin 20,
ku thuhet se "[përfundimi i kontratave me ndërmarrjet kombëtare]… nuk duhet të përdoret nga
ndërmarrjet shumëkombëshe për shmangien e përgjegjësisë së mishëruar në parimet e kësaj
Deklarate".

6

Konventa 158 (1982) Neni 4: "Punësimi i një punëtori nuk do të përfundojë përveçse kur ka një arsye të vlefshme
për këtë, e lidhur kjo me kapacitetin ose sjelljen e punëtorit, apo bazuar në kërkesat operacionale të sipërmarrjes,
vend-vendosjes apo shërbimit".
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Barazi mundësish dhe trajtimi.
Parimi i përgjithshëm i barazisë së mundësive dhe trajtimit duhet të përdoret gjatë veprimtarisë
së ndërmarrjes. Kualifikimet, aftësitë dhe eksperienca, duhet të jenë në bazë të rekrutimit,
vendosjes, trajnimit dhe progresit të personelit në të gjithë nivelet.
Qeveritë duhet të ndjekin politika të hartuara për promovimin e barazisë së mundësive dhe
trajtimit në punësim, me synim eleminimin e çdo forme diskriminimi bazuar në rracë, ngjyrë,
gjini, besim fetar, opinion politik, kombësi apo origjinë sociale. Gjithashtu ato nuk duhet t’u
kërkojnë ndërmarrjeve të diskriminojnë bazuar në çdonjërën prej arsyeve të dhëna më sipër, si
edhe të japin, kur kjo është e përshtatëshme, orientim të vazhdueshëm për eleminimin e të tillë
diskriminimi në punë.
Ndonëse Deklarata flet (me gjuhën e vitit 1977) për dhënien prioritet “kombëtarëve”, është
evidente që shumë vende pritës kanë sot punëtorë emigrantë, prandaj dispozitat duhet të zbatohen qartazi për të gjithë njerëzit që punojnë dhe që varen nga tregu i punës.

Siguria e punësimit
Siç është përmendur edhe në krye të këtij seksioni, çështja e sigurimit të punësimit është një nga
fushat ku Deklarata e NSHK veçohet prej kodeve private të PSK dhe duhet të theksohet prej sindikatave duke promovuar përdorimin e këtij instrumenti.
Ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare duhet të përpiqen të japin punësim të qëndrueshëm për punonjësit e tyre nëpërmjet
planifikimit të fuqisë punëtore;
vëzhgimit të detyrimeve të negociuara lirisht lidhur me stabilitetin e punësimit dhe sigurimet
shoqërore; dhe
eleminimit të proçedurave të pushimit arbitrar nga puna.
NSHK inkurajohen që të njoftojnë paraprakisht në një afat të arsyeshëm për ndryshimet në
veprimtarinë e tyre, që do të kenë efekte të mëdha në punësim, si edhe të marrin në konsideratë
rrugë që zvogëlojnë efektet e kundërt, sa më shumë që të jetë e mundur kjo, në bashkëpunim
me autoritetet qeveritare dhe sindikatat.
Qeveritë duhet të studjojnë pasojat në punësim të NSHK në sektorë të ndryshëm; të marrin masa
të përshtatshme për t’u marrë me pasojat në punësim dhe në tregun e punës të veprimeve të
NSHK; si edhe në bashkëpunim me NSHK dhe ndërmarrjet kombëtare, të sigurojë disa forma të
mbrojtjes së të ardhurave pas mbarimit të kontratës.
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Përmbledhje
Në fushën e punësimit Deklarata e NSHK rekomandon:
Promovimin e punësimit të plotë dhe produktiv në NSHK, direkt apo nëpërmjet
lidhjeve
Praktika punësimi bazuar në barazinë e mundësive dhe trajtimit si edhe në seleksionimin dhe progresin bazuar në merita
Miratimin nga ana e qeverive të politikave që promovojnë barazinë e mundësive dhe
trajtimit në punësim
Ndërmarrjet të rrisin sigurinë në punësim nëpëmjet planifikimit të fuqisë punëtore,
shmangies së pushimit arbitrar nga puna, duke dhënë njoftim paraprak në kohë të
mjaftueshme për ndryshime dhe duke marrë hapa për zvogëlimin e efekteve të
kundërta
Qeveritë monitorojnë dhe rregullojnë pasojën e punësimit të NSHK dhe vendosin
skema për mbrojtjen e të ardhurave pas përfundimit të kontratës.
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Trajnimi
Kjo fushë veprimi identifikon rrugë për të shtyrë përpara trajnimin me synim nxitjen e
punësimit.
NSHK ftohen
" të bashkëpunojnë me pushtetin lokal dhe organizatat e punëdhënësve dhe sindikatat për t’u
dhënë punonjësve të tyre në vendin pritës, në të gjithë nivelet, trajnimin përkatës që plotëson
nevojat e ndërmarrjes dhe politikat zhvilluese të vendit.
"të marrin pjesë, së bashku me ndërmarrjet kombëtare, në programe lokale për inkurajimin e
formimit dhe zhvillimit të aftësive, dhe
"të kontribuojnë në zhvillimin e burimeve lokale njerëzore duke ofruar burime njerëzore që do
të ndihmojnë për zhvillimin e trajnimit dhe duke mbështetur mundësitë për zgjerimin e eksperiencës së menaxhimit lokal në operacionet e tyre mbarë botërore.
Qeveritë nxiten që të zhvillojnë, në bashkëpunim me palët e interesuara, politika kombëtare për
trajnim profesional, të cilat nga ana e vet do të formojnë një korrnizë brenda së cilës NSHK mund
të ndjekin politikat e rekomanduara trajnuese.

Përmbledhje - Trajnimi
Në fushën e trajnimit Deklarata e NSHK rekomandon
Zhvillimin nga ana e qeverive të politikave kombëtare për trajnimin profesional
Ndërmarrjet të japin trajnim që plotëson nevojat e zhvillimit të tyre si edhe të
politikave të zhvillimit të vendit ku ato veprojnë
Ndërmarrjet të përfshihen në programe që nxisin formimin profesional, zhvillimin
dhe drejtimin në orientimin profesional.
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Kushtet për punë dhe jetë
Kjo fushë veprimi përfshin rekomandimet lidhur me pagat dhe përfitimet, pagën minimale, si
edhe sigurinë dhe shëndetin në punë.

Pagat, përfitimet dhe kushtet e punës.
Dokumenti deklaron që NSHK duhet të ofrojnë paga, përfitime dhe kushte pune jo më pak të
favorëshme se ato të ofruara nga punëdhënësit lokalë që janë të ngjajshëm në madhësi dhe
burime; po kështu në vendet në zhvillim NSHK duhet të japin pagat, përfitimet dhe kushtet e
punës më të mira të mundëshme, të paktën të përshtatëshme për të kënaqur nevojat bazë të
punëtorëve dhe familjeve të tyre.
Qeveritë duhet të promovojnë integrimin e grupeve me të ardhura më të vogla dhe të zonave më
pak të zhvilluara në përfitimet që rrjedhin nga aktivitetet e NSHK. Sigurisht që kjo çështje nuk
duhet lexuar vetëm si rrugë me një kahje (NSHK që kanë qasje në zonat më pak të zhvilluara).
Megjithëse Konventa Nr. 169 e ILOs mbi Popullsitë Indigjene nuk është regjistruar në Aneksin e
Deklaratës së NSHK, sindikatat ndoshta do të duan t’a përdorin atë për orientim të mëtejshëm.
Çështja e nivelit të pagave të NSHK është e diskutueshme. NSHK pretendojnë që ato shpesh
paguajnë më shumë se sa mesatarja e vendit në fjalë. Gjithsesi pasoja reale e NSHK tek pagat
mund të jetë tek furnitorët dhe nën-kontraktorët dhe këtu zakonisht ka një evidencë pozitive.
Eshtë shumë e rëndësishme për sindikatat që të kenë qasje në informacionin për pagat dhe
kompensimet në zinxhirin furnizues, me synim forcimin e fuqisë së tyre negociuese.

Mosha minimale për punë.
Për të garantuar eleminimin efektiv të punës së fëmijve, ndërmarrjet shumëkombëshe dhe kombëtare inkurajohen të respektojnë moshën minimalë për punë dhe të marrin masa të menjëherëshme dhe efektive, brenda kompetencave të tyre, për të garantuar ndalimin dhe eleminimin e formave më të këqia të punës së fëmijve si një çështje shumë urgjente.
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Siguria dhe shëndeti në punë.
NSHK inkurajohen:
të mbajnë standardet më të larta të sigurisë dhe shëndetit në punë, duke mbajtur parasysh
eksperiencën e tyre nga veprimtaria në vende të tjera
të përfshijnë në marrëveshjet me përfaqësuesit e punëtorëve dhe sindikatat, kur është e
përshtatëshme, çështje që kanë të bëjnë me sigurinë dhe shëndetin
derisa kjo është një fushë në të cilën NSHK mund të japin një kontribut thelbësor për të
përmirësuar praktikat lokale, Deklarata e NSHK i fton ato që
Të bëjnë publik informacionin e disponuar lidhur me standartet e sigurisë dhe shëndetit në punë
të përshtatshme për veprimtarinë e tyre lokale, që ato shohin në vende të tjera
T’i bëjnë të njohur pushtetit lokal, ndërmarrjeve dhe punëtorëve, çdo rrezik special si edhe
masat përkatëse mbrojtëse, të lidhura me prodhimet dhe proçeset e reja
Të bashkëpunojnë me organizatat ndërkombëtare në çështje të sigurisë dhe shëndetit
në punë
Të bashkëpunojnë plotësisht me autoritetet kompetente të sigurisë dhe shëndetit në punë,
përfaqësuesit e punëtorëve dhe organizatave të tyre, si edhe organizatat e sigurisë dhe shëndetit
në punë, në përputhje me praktikën e tyre kombëtare.
Për qeveritë Deklarata e NSHK rekomandon zbatimin e standarteve ndërkombëtarë të punës me
synim që të garantohet që, si ndërmarrjet shumëkombëshe, ashtu edhe ato kombëtare, të japin
standarte të përshtatëshme të sigurisë dhe shëndetit për punonjësit e tyre.
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Përmbledhje
Lidhur me kushtet për punë dhe jetë, Deklarata u rekomandon
Ndërmarrjeve shumëkombëshe
Të japin paga, përfitime dhe kushte pune të favorëshme po aq sa ato të punëdhënësve të
krahasueshëm dhe, në vendet në zhvillim, pagat, përfitimet dhe kushtet e punës të jenë
“më të mirat e mundëshme”.
T’u japin punëtorëve komoditetet bazë të standarteve të mira
Të ndihmojnë në eleminimin e punës së fëmijve
Të sigurojnë standartet më të larta të sigurisë dhe shëndetit në punë
Qeverive
Të miratojnë masa që mundësojnë grupet me të ardhura më të ulta dhe zonat më pak të
zhvilluara të përfitojnë sa më shumë që të jetë e mundur nga aktivitetet e NSHK.
Të zbatojnë standarte pune për të garantuar që ndërmarrjet japin standarte të
përshtatëshme të sigurisë dhe shëndetit në punë
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Deklarata e ILO-s mbi NSHK:
Ç’thotë ajo për Punëtorët?

Marrëdhëniet industriale
Deklarata mund të kontribuojë në vendosjen e një sistemi të pjekur të marrëdhënieve
industriale.
Deklarata i inkurajon shumëkombëshet t’i bashkohen standarteve që janë jo më pak të
favorëshme se sa ato të përdorura nga punëdhënësit lokalë dhe të zhvillojë mekanizmat e
brendëshëm për konsultim dhe zgjidhje të mosmarrëveshjeve.
Në një mjedis modern këto obligime të ndërmarrjeve shumëkombëshe duhet të zgjerohen deri
tek përgjegjësia për të garantuar që këto standarte janë respektuar nga të gjithë nëpërmjet zinxhirëve të tyre globalë të furnizimit.
Liria e unionizimit dhe e drejta për t’u organizuar.
Qeveritë, ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare, inkurajohen që të
njohin të drejtat e punëtorëve për të themeluar dhe për t’ju bashkëngjitur
organizatave sipas zgjedhjes së tyre dhe pa autorizim paraprak
mbrojnë punëtorët nga aktet e diskriminimit anti-unionizim, dhe
lejojë përfaqësuesit e punëtorëve që të konsultohen midis tyre, me kusht që funksionimi i
veprimeve të ndërmarrjes të mos jetë paragjykuar.
NSHK inkurajohen t’i mbështesin përfaqësuesit e organizatave të punëdhënësve, ndonëse ata
shpesh tentojnë të veprojnë në mënyrë të pavarur.
Qeveritë ftohen të
Lejojnë NSHK apo punëtorët e punësuar prej tyre, të antarësohen në organizatat ndërkombëtare të punëdhënësve dhe punëtorëve, sipas zgjedhjes së tyre;
Lejojnë hyrjen e përfaqsuesve të organizatave ndërkombëtare të punëdhënësve dhe punëtorëve nga vende të tjera, me ftesë të organizatave kombëtare apo lokale të interesuara, me
synim konsultimin në çështje të interesit reciprok;
Sigurojë që masat nxitëse speciale për tërheqjen e investimeve të huaja nuk përfshijnë çfarëdo
kufizimi të punëtorëve për t’u unionizuar, apo të së drejtës së tyre për t’u organizuar dhe negociuar kolektivisht.
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Negociatat kolektive
Për të garantuar njohjen efektive të së drejtës për kontrata kolektive,
Deklarata e NSHK rekomandon që
punëtorët e NSHK duhet të kenë të drejtën e negociatave kolektive
punëtorët kanë organizata përfaqsuese që i kanë zgjedhur vetë, të njohura për efekt të negocijimit kolektiv
të nxitet negocijimi vullnetar midis punëdhënësve ose organizatave të punëdhënësve dhe
organizatave të punëtorëve, dhe
kontratat kolektive të përmbajnë klauzola për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që lindin nga
interpretimi dhe zbatimi i tyre.
NSHK inkurajohen gjithashtu
T’u japin përfaqsuesve të punëtorëve të gjitha lehtësirat e nevojëshme për t’i asistuar në zhvillimin e marrëveshjeve kolektive efektive;
T’u mundësojnë përfaqsuesve të autorizuar të punëtorëve të tyre në secilin nga vendet ku ato
operojnë, që të bëjnë negociata me përfaqësuesit e drejtuesve të ndërmarrjes, që janë të
autorizuar të marrin vendime në çështjet në diskutim;
Të mos kërcënojnë të transferojnë të tërë apo një pjesë të një njësie operative nga vendi në
fjalë, në mënyrë që të influencojnë padrejtësisht tek këto negociata, apo të pengojnë
ushtrimin e së drejtës për t’u organizuar;
T’u japë përfaqsuesve të punëtorëve informacionin e kërkuar për të realizuar negociata të
përgatitura mirë.
Ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare ftohen që t’i përgjigjen në mënyrë konstruktive
kërkesave qeveritare për informacion të përshtatshëm që lidhet me veprimtarinë e tyre.
Qeveritë inkurajohen t’u japin përfaqsuesve të organizatave të punëtorëve, në bazë të kërkesës
së këtyre të fundit dhe kur ligji dhe praktika e lejojnë, informacion lidhur me industritë ku operojnë shumëkombëshet, i cili do të ndihmojë në vendosjen e kritereve objektive në proçesin e
negociatave kolektive.
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Deklarata e ILO-s mbi NSHK:
Ç’thotë ajo për Punëtorët?

Konsultimet, shqyrtimi i ankesave dhe
zgjidhja e mosmarrëveshjeve.
Ndërmarrjet shumëkombëshe dhe kombëtare janë të ftuara
të kenë sisteme të ndërtuara nëpërmjet marrëdhënieve reciproke midis punëdhënësve dhe
punëtorëve si edhe përfaqsuesve të tyre për konsultim të rregullt në çështje të shqetësimit
reciprok
të respektojnë të drejtën e punëtorëve për të pasur një shqyrtim pa paragjykime të të gjithë
ankesave të tyre, dhe
të kërkojnë vendosjen, së bashku me përfaqësuesit dhe organizatat e punëtorëve, të një strukture vullnetare pajtimi, për të asistuar në parandalimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
industriale midis punëdhënësve dhe punëtorëve.

Përmbledhje - Marrëdhëniet industriale
Në këtë seksion, Deklarata e NSHK u rekomandon
Qeverive, ndërmarrjeve shumëkombëshe dhe kombëtare:
Të respektojnë lirinë e unionizimit dhe të drejtën për t’u organizuar
Të pranojnë dhe ndihmojnë zhvillimin e negociatave kolektive
Ndërmarrjeve:
T’i bashkohen standarteve që janë jo më pak të favorëshme se sa ato të përdorura nga
punëdhënës të ngjajshëm
Të respektojnë lirinë e unionizimit dhe të drejtën e negociatave kolektive, duke dhënë
lehtësirat dhe informacionin e kërkuar për negociata të përgatitura mirë.
Të sigurojnë konsultim të rregullt në çështje të interesit reciprok
Të shqyrtojnë ankesat e punëtorëve, sipas një proçedure të përshtatëshme
Të zhvillojë së bashku me punëtorët dhe përfaqësuesit e tyre mekanizma për konsultimin
dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
Të respektojnë të drejtën e punëtorëve për të bërë ankesa pa qënë të paragjykuar.
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Një listë kontrolli për veprimin e sindikatave
Deklarata e NSHK jep një platformë të qartë për diskutim rreth sjelljes së
ndërrmarjes.Veprimet mund të ndërmerren në nivel global, kombëtar dhe lokal.
Më poshtë jepet një përmbledhje e llojit të veprimeve që mund të ndërmarrin sindikatat.
Në vazhdim të kësaj përmbledhje jepet një instrument për të bërë vlerësimin e angazhimit të
qeverisë dhe të ndërmarrjes ndaj parimeve që përmban Deklarata e NSHK.
Ky instrument mund të përdoret për të vlerësuar gjëndjen aktuale në një vend apo ndërmarrje
të veçantë.
Sindikatat mund të promovojnë përdorimin e këtij instrumenti nga organizatatat për të
vlerësuar nëse ato bashkohen ndaj dimensionit të punës së PSK.
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Veprimi i sindikatës
Në nivel global
Të përfshijë referenca të Deklaratës së NSHK në Marrëveshjet Korrnizë Globale (GFA) dhe në
Marrëveshjet Korrnizë Ndërkombëtare (IFA). Ndonëse Deklarata e NSHK mund të karakterizohet si një “kod veprimi” i pranuar universalisht dhe IFA duhet të konsiderohet më shumë si
një pararendës i marëdhënieve industriale ndërkombëtare, IFA janë ende shumë larg mbulimit të të gjithë fushave të përfshira në Deklaratën e NSHK, prandaj rëndësia e përdorimit
të këtij teksti si një listë kontrolli për rishikimin e GFAs dhe IFAs si edhe si udhëzues për
aplikim (zhvillim i mundshëm i mekanizmave për vlerësimin e përbashkët të sjelljes së
ndërmarrjeve ndaj dispozitave të Deklaratës, duke përdorur listën e kontrollit që përmban
kjo broshurë).
Të marrë pjesë në nisma tripalëshe së bashku me ILOn për promovimin e parimeve të
Deklaratës së NSHK.
Të promovojë Qendrën e Ndihmës së ILOs (ILO Helpdesk) tek ndërmarrjet, në mënyrë që
këto të fundit të përfitojnë gjatë veprimtarisë së tyre asistencë në zbatimin e standarteve
ndërkombëtare të punës.

Në nivel kombëtar
Të përdoret Deklarata e NSHK si bazë për diskutime kombëtare tripalëshe lidhur me prioritetet e zhvillimit ekonomik.
Të bëjnë fushatë për zbatimin nga ana e qeverive të instrumentave të ILOs ku bazohet
deklarata.
Të promovojë Deklaratën e NSHK si kornizë për t’u përdorur nga qeveritë për të vlerësuar se
cilat organizata marrin asistencë qeveritare, apo subvencione dhe trajtime të favorëshme.
Të bëjnë fushatë për vendosjen e udhëzuesve qeveritarë për blerjet (prokurimet), duke
pasur si kërkesë përputhjen me parimet e Deklaratës së NSHK.
Të edukojnë komunitetin lidhur me përmbajtjen e Deklaratës së NSHK, kështu që ai mund të
bëjë kërkesa për përfshirjen e parimeve të saj nga ana e qeverive dhe ndërmarrjeve.
Të promovojë përputhjen me parimet e Deklaratës së NSHK si demonstrim i statusit 'Zgjedhje e punëdhënësit / Praktika më e mirë e punëdhënësit'.
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Në nivel ndërmarrje
Të përdoret Deklarata e NSHK si bazë për arritjen e marrëveshjeve me ndërmarrjet lidhur
me veprimtarinë e tyre.
Të inkurajohen ndërmarrjet t’i referohen Deklaratës së NSHK si një kërkesë e kodit të
sjelljes së furnitorëve dhe të analizës së përputhjes të zinxhirit furnizues. Ndërsa udhëzuesi
nuk ka si qëllim të vendosë një mbështetje aspak kritike për kodet e zinxhirëve furnizues,
është evidente që tani është koha për të përdorur çdo mjet të mundshëm për verifikimin e
zbatimit të kërkesave të tyre sociale nga ana e kompanive.
Të instruktohen punëtorët lidhur me përmbajtjen e Deklaratës për t’u mundësuar atyre
qasjen ndaj veprimeve të punëdhënësve të tyre (përdorni mjetin që përmban kjo broshurë si
udhëzues).
Të inkurajohen organizatat për të bërë vlerësimin e vetvehtes në raport me parimet e
Deklaratës së NSHK. Kur ato dështojnë në standarte, të inkurajohet miratimi i strategjive
shëruese.
Të mishërojë zbatimin e parimeve të Deklaratës së NSHK si një dispozitë në marrëveshjet
kolektive.
Të raportojë gjetjet në qendrat nacionale ku ato janë antarësuar, me synim ndërtimin e një
veprimi gjithpërfshirës për respektimin e parimeve që përmban teksti.
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Mjetet për veprim: Të kuptosh potencialin
e Deklaratës së ILOs për NSHK
Fusha e
Veprimit

Pikat e Auditimit

Qeveria
Politikat e
përgjithshme

Po
A i ka ratifikuar Qeveria Konventat
themelore të punës?
A përputhen ligjet kombëtare me Konventat
themelore të punës?
A i promovon qeveria Deklaratën e NSHK dhe
miratimin e parimeve dhe praktikave që ato
përmbajnë?
A i promovon qeveria e vendit mëmë të NSHK
praktikat e mira sociale të NSHK?
A është qeveria e vendit mëmë e përgatitur për
konsultime me qeveritë e vendeve pritëse?
A ka përgatitur dhe mbajtur qeveria mekanizma
për diskutime të vërteta tripalëshe lidhur me këto
çështje?

Punësimi

A ndjek qeveria politika aktive në vendin e punës
për nxitjen e punësimit duke synuar të sigurojë
punë për të gjithë ata që janë disponibël dhe në
kërkim të saj?

Barazia e mundësive

A ndjek qeveria politika të hartuara
për promovimin e barazisë dhe eleminimin e
dhe trajtimit diskriminimit?
A i shmang qeveria kërkesat për ndërmarrjet që
diskriminojnë mbi çdo lloj baze?
A jep qeveria asistencë dhe drejtim të vazhdueshëm se si të eleminohet diskriminimi në punë?

Sigurimi i punësimit

A e kanë ratifikuar qeveritë Konventen 158 apo
përdorur atë për të formësuar legjislacionin
kombëtar?
A janë punëtorët të mbrojtur nga pushimet
arbitrare?
A bën qeveria hapa për t’u marrë me pasojat e
veprimeve të NSHK në punësim dhe tregun e
punës?
A jep qeveria, në bashkëpunim me NSHK dhe
ndërmarrjet kombëtare, mbrojtje të të ardhurave
pas përfundimit të punësimit?
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Vlerësimi/fushat
për veprim
sindikalist

Jo

Fusha e
Veprimit

Pikat e Auditimit

Qeveria

Vlerësimi/fushat
për veprim
sindikalist

Po

Trainim

A zhvillon qeveria, së bashku me sindikatat dhe organizatat e punëdhënësve, politika për trajnim profesional
dhe udhëheqje?

Kushtet e Punës dhe Jetës
Pagat, përfitimet
dhe kushtet

A ka miratuar qeveria masa për të bërë të mundur që
grupet me të ardhura më të vogla dhe zonat më pak të
zhvilluara të përfitojnë nga aktivitetet e NSHK?

Mosha minimale

A merr qeveria masa për të ndaluar
dhe eliminuar punën e fëmijve?

Siguria dhe Shëndeti

A merr qeveria masa për të zbatuar në punë standartet
ndërkombëtare të punës në NSHK dhe ndërmarrjet
kombëtare në mënyrë që të mbahen standarte të
përshtatëshme sigurie?

Marrëdhëniet Industriale
Liria e unionizimit
dhe e drejta për
t’u organizuar

A i lejon qeveria NSHK që t’i bashkohen
shoqatave ndërkombëtare/kombëtare?

Jo

A i lejon qeveria punëtorët e çdo ndërmarrje
të hyjnë në sindikata sipas zgjedhjes së tyre?
A e lejon qeveria hyrjen në vend të
përfaqsuesve të sindikalistëve me qëllimin e
organizuar te konsultimit?
A garanton qeveria që çdo nxitës i veçantë për
tërheqjen e investimeve të huaja nuk
përmban kufizime në të drejtat e punëtorëve
për lirinë e unionizimit, të drejtën për
negociata kolektive apo të drejtën për t’u
organizuar?

Negociata Kolektive

A kërkon qeveria informacion nga
ndërmarrjet lidhur me aktivitetin e tyre?
A i jep qeveria sindikatave informacion të grumbulluar
nga organizata të ndryshme, sipas një kërkese të bërë?

Zgjidhja e Ankesave

A asiston qeveria në ngritjen e mekanizmave për
parandalimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
industriale?
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Fusha e
Veprimit

Pikat e Auditimit

Ndërmarrjet
Politikat e
përgjithshme

A i respekton ndërmarrja ligjet dhe
rregullat kombëtare?
A i jep ndërmarrja konsideratën e duhur praktikave
lokale?
A i respekton ndërmarrja standartet ndërkombëtare
lidhur me të drejtat e njeriut dhe ato të punës?
A konsultohet ndërmarrja për t’u siguruar që veprimtaria e saj të jetë në përputhje me politikat kombëtare,
prioritetet zhvillimorë dhe synimet sociale të vendit?

Punësimi

A përpiqet ndërmarrja të rrisë mundësitë dhe standartet
e punësimit?

Nxitja e Punësimit

A i jep ndërmarrja prioritet punësimit, zhvillimit
profesional, promovimit dhe progresit të banorëve të
vendit pritës?
A përdor ndërmarrja teknologji që gjeneron punësim?

Barazia e mundësive

A ndërton ndërmarrja lidhje me ndërmarrjet lokale duke
ndihmuar burimet lokale, proçesimin dhe prodhimin
lokal?
A janë kualifikimi, dijet dhe eksperienca bazë për
rekrutimin, vendosjen, trainimin dhe progresin e
personelit?

Sigurimi i punësimit

A angazhohet ndërmarrja në planifikimin e
fuqisë punëtore aktive?
A i vëzhgon ndërmarrja detyrimet lidhur me stabilitetin
e punësimit dhe sigurimin shoqëror?
A i shmang ndërmarrja pushimet arbitrare
nga puna?
A i jep ndërmarrja njoftim në kohë sindikatave lidhur
me ndryshime të mundëshme në operacionet e tyre?
A i konsideron ndërmarrja masat për zvogëlimin e
efekteve të kundërt të ndryshimit të operacioneve të
tyre?
A konsultohet ndërmarrja me qeverinë dhe organizatat e
punëtorëve lidhur me ndryshimet në veprimtari?
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Vlerësimi/fushat
për veprim
sindikalist

Po

Jo

Fusha e
Veprimit

Pikat e Auditimit

Ndërmarrjet
Trainimi

Vlerësimi/fushat
për veprim
sindikalist

Po

Jo

A ofron ndërmarrja trajnim për të gjithë nivelet e të
punësuarve?
A ofron ndërmarrja trajnim të lidhur me nevojat
zhvillimore të vendit?
A merr pjesë ndërmarrja në programe të hartuar për
inkurajimin e formimit dhe zhvillimit të dijeve?
A i përballon ndërmarrja mundësitë për të zgjeruar
eksperiencën e ekipit menaxherial lokal?

Kushtet e Punës dhe Jetës
Pagat, përfitimet
dhe kushtet

A ofron ndërmarrja paga, përfitime dhe kushte të
krahasueshme dhe jo më pak të favorshme nga ato të
ofruara prej punëdhënësve lokalë me madhësi dhe
burime të njëjta?
Kur nuk ka punëdhënës të ngjashëm, a jep pagat më të
mira të mundëshme, përfitime dhe kushte punësimi të
përshtatëshme për të kënaqur nevojat bazë të punëtorëve dhe familjeve të tyre?

Mosha minimale

A e respekton ndërmarrja moshën minimale për punë?
A është ndërmarrja e anagazhuar për eleminimin e
formave të këqia të punës së fëmijve?
A investigon ndërmarrja për egzistencën e punës së
fëmijve në zinxhirin e saj global të furnizimit?

Siguria dhe Shëndeti

A mban ndërmarrja standartet më të larta të sigurisë
dhe shëndetit në punë?
A i shqyrton ndërmarrja shkaqet e rreziqeve të sigurisë
dhe shëndetit në industri dhe bën përmirësimet e
nevojshme?
A i njofton ndërmarrja qeverinë dhe sindikatat për çdo
rrezik të veçantë dhe masat respektive mbrojtëse që
lidhen me produktet apo proçeset e reja?
A jep ndërmarrja informacion lidhur me praktikat e mira
të vendeve të tjera?
A bashkëpunon ndërmarrja plotësisht me autoritetet e
sigurisë dhe shëndetit në punë, përfaqësuesit e punëtorëve dhe organizatat e tyre?
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Fusha e
Veprimit

Pikat e Auditimit

Ndërmarrjet

Po

Marrëdhëniet industriale

A ka ndërmarrja marrëdhënie industriale jo më pak të
favorshme se sa ato të punëdhënësve të krahasueshëm?

Liria e unionizimit dhe e
drejta për t’u organizuar

A janë punëtorët të lirë të krijojnë apo t’i bashkohen
sindikatës sipas dëshirës ?
A ka gjoba apo veprime diskriminuese të ndërmarra
kundër punëtorëve për arsye të antarësisë në sindikatë?

Negocijimi kolektiv

A i lejon ndërmarrja përfaqësuesit e punëtorëve
të konsultohen ndërmjet tyre?
A e pranon ndërmarrja të drejtën e punëtorëve për
negociata kolektive dhe a jep ajo lehtësirat dhe
informacionin e kërkuar për të patur negociata të mira?
A i njeh ndërmarrja përfaqësuesit e punëtorëve të
zgjedhur për negociata kolektive?
A përfshijnë marrëveshjet kolektive dispozita për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që lindin gjatë interpretimit dhe zbatimit të tyre?
A kërcënon ndërmarrja për transferimin e të gjithë apo
të një pjese të njësisë operative me synim influencimin
e negociatave apo pengimin e së drejtës për t’u organizuar?
A i përgjigjet ndërmarrja në mënyrë të favorshme
kërkesave të qeverisë për informacion të përshtatshëm
lidhur me operacionet e tyre?

Konsultimet, ankesat
dhe zgjidhja e
mosmarrëveshjeve

A ka ndërmarrja sisteme të ngritur që të rezultojnë në
konsultime të rregullta me punëtorët dhe përfaqësuesit
e tyre mbi çështje të shqetësimit të përbashkët?
A mund të proçesohen ankesat e punëtorëve
pa qënë të paragjykuara?
A i është bashkuar ndërmarrja sindikatave që së bashku
të ngrenë vullnetarisht makinerinë e pajtimit për të
asistuar në parandalimin dhe zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve industriale?
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Vlerësimi/fushat
për veprim
sindikalist

Jo

Mjetet për veprim: Standartet
Ndërkombëtare të Punës
Lista e instrumentave referuar Deklaratës së NSHK
(Kontrollo ratifikimet, zbatimin, përdor parimet për të negociuar marrëveshjet)

KONVENTAT
No.29

Puna e detyrueshme,1930

No.87

Liria e unionizimit dhe ruajtja e së drejtës për organizim,1948

No.98

Zbatimi i parimeve të së drejtës për organizim dhe për të negociuar kolektivisht,1949

No.100 Pagesa e njëjtë për punëtorët dhe punëtoret për punë me vlerë të njëjtë,1951
No.105 Eleminimi i punës së detyruar,1957
No.110 Kushtet e punësimit të punëtorëve të plantacioneve,1958
No.111 Diskriminimi lidhur me punësimin dhe profesionin,1958
No.115 Mbrojta e punëtorëve ndaj rrezatimit jonizues,1960
No.119 Ruajtja e makinerive,1963
No.122 Politika e punësimit,1964
No.130 Kujdesi shëndetsor dhe përfitimet për sëmundje,1969
No.135 Mbrojtja dhe lehtësitë që duhet t’u jepen përfaqsuesve të punëtorëve në ndërmarrje,1971
No.136 Mbrojtja ndaj rreziqeve të helmimit nga benzeni,1971
No.138 Mosha minimale për punë,1973
No.139 Parandalimi dhe kontrolli i rreziqeve profesionale të shkaktuara prej substancave dhe
agjentëve kancerogjenë,1974

No.142 Këshillimi dhe trajnimi profesional në zhvillimin e burimeve njerëzore,1975
No.182 Ndalimi dhe veprimi i menjëhershëm për eleminimin e formave më të këqia të punës së
fëmijve,1999

No.148 Mbrojtja e punëtorëve nga rreziqet profesionale në ambientin e punës si pasojë e ndotjes së
ajrit, zhurmës dhe vibracioneve,1977

No.154 Nxitja e negociatave kolektive,1981
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Mjetet për veprim: Standartet
Ndërkombëtare të Punës
Lista e instrumentave referuar Deklaratës së NSHK
(Kontrollo ratifikimet, zbatimin, përdor parimet për të negociuar marrëveshjet)

KONVENTAT
No.29

Puna e detyrueshme,1930

No.87

Liria e unionizimit dhe ruajtja e së drejtës për organizim,1948

No.98

Zbatimi i parimeve të së drejtës për organizim dhe për të negociuar kolektivisht,1949

No.100 Pagesa e njëjtë për punëtorët dhe punëtoret për punë me vlerë të njëjtë,1951
No.105 Eleminimi i punës së detyruar,1957
No.110 Kushtet e punësimit të punëtorëve të plantacioneve,1958
No.111 Diskriminimi lidhur me punësimin dhe profesionin,1958
No.115 Mbrojta e punëtorëve ndaj rrezatimit jonizues,1960
No.119 Ruajtja e makinerive,1963
No.122 Politika e punësimit,1964
No.130 Kujdesi shëndetsor dhe përfitimet për sëmundje,1969
No.135 Mbrojtja dhe lehtësitë që duhet t’u jepen përfaqsuesve të punëtorëve në ndërmarrje,1971
No.136 Mbrojtja ndaj rreziqeve të helmimit nga benzeni,1971
No.138 Mosha minimale për punë,1973
No.139 Parandalimi dhe kontrolli i rreziqeve profesionale të shkaktuara prej substancave dhe
agjentëve kancerogjenë,1974

No.142 Këshillimi dhe trajnimi profesional në zhvillimin e burimeve njerëzore,1975
No.182 Ndalimi dhe veprimi i menjëhershëm për eleminimin e formave më të këqia të punës së
fëmijve,1999

No.148 Mbrojtja e punëtorëve nga rreziqet profesionale në ambientin e punës si pasojë e ndotjes së
ajrit, zhurmës dhe vibracioneve,1977

No.154 Nxitja e negociatave kolektive,1981
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No.155 Siguria dhe shëndeti profesional dhe mjedisi i punës,1981
No.156 Mundësitë e barabarta dhe trajtimi i njëjtë për punëtorët dhe punëtoret: punëtorët me
përgjegjësi familjare,1981

No.158 Përfundimi i punësimit me nismën e punëdhënësit,1982
No.161 Shërbimet mjekësore profesionale,1985
No.162 Siguria në përdorimin e azbestit,1986
No.167 Siguria dhe shëndeti në ndërtim,1988
No.168 Nxitja e punësimit dhe mbrojtja nga papunësia,1988
No.170 Siguria në përdorimin e kimikateve në punë,1990
No.173 Mbrojtja e kërkesave të punëtorëve në rastin e paaftësisë paguese të punëdhënësit,1992
No.174 Parandalimi i aksidenteve të mëdha industriale,1993
No.176 Siguria dhe shëndeti në minjera,1995
No.184 Siguria dhe shëndeti në bujqësi,2001

REKOMANDIMET
No.35

Detyrimi i tërthortë për punë,1930

No.69

Kujdesi mjekësor,1944

No.90

Pagesa e njëjtë për punëtorët dhe punëtoret për punë me vlerë të njëjtë,1951

No.92

Pajtimi vullnetar dhe arbitrazhi,1951

No.94 Konsultimi dhe bashkëpunimi midis punëdhënësve dhe punëtorëve në nivelin e
ndërmarrjes,1952
No.110 Kushtet e punësimit të punëtorëve të plantacioneve,1958
No.111 Diskriminimi lidhur me punësimin dhe profesionin,1958
No.114 Mbrojta e punëtorëve ndaj rrezatimit jonizues,1960
No.115 Strehimi i punëtorëve,1961
No.116 Pakësimi i orëve të punës,1962
No.118 Ruajtja e makinerive,1963
No.119 Përfundimi i punësimit me nismën e punëdhënësit,1963
No.122 Politika e punësimit,1964
No.129 Komunikimet midis menaxherëve dhe punëtorëve në
ndërmarrje, 1967
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No.130 Egzaminimi i ankesave në ndërmarrje me synim zgjidhjen e tyre,1967
No.134 Kujdesi shëndetsor dhe përfitimet për sëmundje,1969
No.144 Mbrojtja ndaj rreziqeve të helmimit nga benzeni,197l
No.146 Mosha minimale për punë,1973
No.147 Parandalimi dhe kontrolli i rreziqeve profesionale të shkaktuara prej substancave dhe
agjentëve kancerogjenë,1974

No.169 Politika e punësimit,1984
No.189 Kushtet e përgjithëshme për stimulimin e krijimit të punëve në ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme,1998
No.190 Ndalimi dhe veprimi i menjëhershëm për eleminimin e formave më të këqia të punës së
fëmijve,1999

No.194 Lista e sëmundjeve profesionale si edhe regjistrimi dhe njoftimi i aksidenteve dhe
sëmundjeve profesionale,2002
No.195 Zhvillimi i burimeve njerëzore: edukimi, trajnimi dhe mësimi gjatë gjithë jetës, 2004
No.156 Mbrojtja e punëtorëve nga rreziqet profesionale në ambientin e punës si pasojë e ndotjes
së ajrit, zhurmës dhe vibracioneve,1977
No.163 Nxitja e negociatave kolektive,1981
No.164 Siguria dhe shëndeti profesional dhe mjedisi i punës,1981
No.165 Mundësitë e barabarta dhe trajtimi i njëjtë për punëtorët dhe punëtoret: punëtorët me
përgjegjësi familjare,1981

No.166

Përfundimi i punësimit me nismën e punëdhënësit,1982

No.171

Shërbimet mjekësore profesionale,1985

No.172

Siguria në përdorimin e azbestit,1986

No.175 Siguria dhe shëndeti në ndërtim,1988
No.176 Nxitja e punësimit dhe mbrojtja nga papunësia,1988
No.177 Siguria në përdorimin e kimikateve në punë,1990
No.180 Mbrojtja e kërkesave të punëtorëve në rastin e paaftësisë paguese të punëdhënësit,1992
No.181 Parandalimi i aksidenteve të mëdha industriale,1993
No.183 Siguria dhe shëndeti në minjera,1995
No.192 Siguria dhe shëndeti në bujqësi,2001
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Një numër instrumentash të tjerë të ILOs janë njohur prej Organit Qeverisës së ILOs si të përshtatshëm në
kontekstin e krizës. Grupi i Punëtorëve dhe ACTRAV konsiderojnë që ratifikimi dhe zbatimi i standarteve
të dhëna më poshtë si edhe promovimi tërësor i instrumentave të tjerë është në linjë me synimet e
Deklaratës së NSHK dhe ato duhet të përfshihen në rishikimet e ardhshme:

C. 81

Konventa e inspektimit në punë, 1947

C. 129 Konventa e inspektimit në punë (bujqësi), 1969
C. 144 Konventa e konsultimit tripalësh, 1976
C. 94

Konventa mbi dispozitat e punës (Kontratat Publike), 1949

C. 95

Konventa e mbrojtjes së pagave, 1949

C. 97

Konventa e migrimit për punësim (e rishikuar), 1949

C. 102 Konventa e sigurimeve shoqërore, 1952
C. 131 Konventa e pagës minimale, 1970
C. 143 Konventa e punëtorëve migrantë (dispozitat shtesë),1975
C. 175 Konventa e punës me kohë të pjesëshme,1994
C. 177 Konventa e punës në shtëpi,1996
C. 183 Konventa e mbrojtjes për barrë-lindje, 2000
R.113

Rekomandimi për konsultimet (të niveleve industriale dhe kombëtare),1960

MLC

Konventa e punës së detarëve, 2006

R.198

Rekomandimi i marrëdhënieve të punësimit, 2006

C. 187 Konventa e korrnizës promovuese për sigurinë dhe shëndetin në punë, 2006
C. 188 Konventa e punës në peshkim, 2007
R.200

Rekomandimi i HIVdhe AIDS, 2010

Deklarata e drejtësisë sociale
GJP
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Pakti Global i Punës, 2009.

Deklarata mbi Drejtësinë Sociale për një globalizim të drejtë,2008

Deklarata e NSHK

DEKLARATA TREPALËSHE MBI PARIMET

LIDHUR ME NDËRMARRJET SHUMËKOMBËSHE
DHE POLITIKËN SOCIALE

Zyra Ndërkombëtare e Punës
Gjenevë
2006

35

Copyright ©Organizata Ndërkombëtare e Punës2006
Botimet e Zyrës Ndërkombëtare të Punës gëzojnë të drejtën e autorit sipas Protokollit 2 të Konventës
Universale të së Drejtës së Autorit. Megjithatë, pjesë të shkurtëra nga to mund të riprodhohen pa autorizim, me kusht që të tregohet burimi. Për të drejtën e riprodhimit ose përkthimit, kërkesa duhet bërë
tek Zyra e Botimeve të ILOs (Të Drejtat dhe Lejet), Zyra Ndërkombëtare e Punës, CH -1211 Gjenevë 22,
Zvicër. Zyra Ndërkombëtare e Punës mirëpret kërkesa të tilla.
Libraritë, institucionet dhe përdoruesit e tjerë të regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar me Agjensinë e
Liçencimit të të Drejtës së Autorit, 90 Tottenharn Court Road, London WIT4LP [Fax: (+44) (0)20 7631
5500; email: cla@cla.co.uk], në SHBA me Qendrën e Sqarimit të të Drejtës së Autorit, 222 Rosewood
Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+I)(978) 750 4470; email: info@copyright.corn] apo në vende të tjera me
Organizata të Riprodhimit të të Drejtave, mund të bëjnë fotokopje në përputhje me liçencat dhënë atyre
për këtë qëllim.

ISBN92-2-119010-2 dhe 978-92-2-119010-3
Botimi i katërt 2006

Dizenjot në Botimet e ILOs, që janë në përputhje me praktikat e Kombeve të Bashkuara, dhe paraqitja e
materialit aty nuk nënkupton shprehjen e ndonjë opinioni të çfardolloji të Organizatës Ndërkombëtare të
Punës në lidhje me statusin ligjor të ndonjë vendi, rajoni a territori apo të autoriteteve të tyre, ose në
lidhje me përcaktimin e kufijve të tyre.
Përgjegjësia për opinionet e shprehura në artikujt e nënshkruar, studimet dhe kontribute të tjera, është
vetëm e autorëve dhe botimi nuk përbën miratimin e Zyrës Ndërkombëtare të Punës për opinionet e
shprehura aty.
Referenca për emra kompanish, produktesh dhe proçesesh tregtare nuk nënkupton njohjen e tyre nga
Zyra Ndërkombëtare e Punës dhe, çdo mospërmendje e ndonjë kompanie, produkti ose proçesi tregtar të
veçantë, nuk është shenjë e mosmiratimit.
Botimet e ILOs mund të blihen nëpërmjet librarive kryesore apo zyrave vendore të ILOs në shumë vende,
ose direkt nëpërmjet ILO Publications, Zyra Ndërkombëtare e Punës, CH-1211 Gjenevë, Zvicër. Katalogët
ose listat e botimeve te reja janë në dispozicion falas në adresën e mësipërme, ose nëpërmjet adresës
elektronike pubvente@ilo.org
Vizitoni faqen tonë në Internet:www.ilo.org/publns

36

PERMBAJTJA

Hyrje……................................................................................................................v
Deklarata tripalëshe mbi parimet lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën
Sociale,miratuar nga Organi Qeverisës i ILOs në sesionin e 204 (Gjenevë, Nëntor 1977), siç është ndryshuar në sesionet 279 (Nëntor 2000) dhe 295 ( Mars 2006)………………….…………..…..........…..…..…..…1
Aneks: Lista e Konventave dhe Rekomandimeve ndërkombëtare të punës që i referohet Deklarata
tripalëshe mbi parimet lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën Sociale,miratuar nga
Organi Qeverisës i ILOs në sesionin e 204 (Gjenevë, Nëntor 1977), siç është ndryshuar në sesionet 279
(Nëntor 2000) dhe 295 (Mars 2006)...............................................................................11
Shtesë tek Deklarata tripalëshe mbi parimet lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën
Sociale, miratuar nga Organi Qeverisës i ILOs në sesionin e 238 (Gjenevë, Nëntor 1987),siç është ndry- shuar
në sesionet 264 (Gjenevë, Nëntor 1995),279 (Gjenevë, Nëntor 2000) dhe 295 (Gjenevë, Mars 2006)..…13

Shtesë tek Deklarata tripalëshe mbi parimet lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën
Sociale, miratuar nga Organi Qeverisës i ILOs në sesionin e 277 (Gjenevë, Mars 2000)………...........16
Proçedura për shqyrtimin e mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e Deklaratës tripalëshe mbi
parimet lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën Sociale, nëpëmjet interpretimit të
dispozitave të saj, miratuar nga Organi Qeverisës i ILOs në sesionin e 232 ( Gjenevë, Mars 1986).....7
Indeksi.................................................................................................................19

37

PARATHENIE

Në vitet ‘60 dhe ‘70 veprimtaria e ndërmarrjeve shumëkombëshe (NSHK) provokoi diskutime intensive të
cilat përfunduan në përpjekje për hartimin e instrumentave ndërkombëtarë për rregullimin e sjelljes dhe
përcaktimin e kushteve të marrëdhënieve të tyre me vendet pritës, përgjithësisht në botën në zhvillim.
Çështjet e lidhura me punën dhe politikën sociale ishin midis shqetësimeve të lindura nga aktiviteti i
NSHK. Kërkimet e ILOs për udhëzues ndërkombëtarë në sferën e saj të kompetencës, rezultuan në vitin
1977 në miratimin prej Organit Qeverisës të ILOs të Deklaratës tripalëshe mbi parimet lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën Sociale (Deklarata e NSHK).
Parimet e parashtruar në këtë instrument universal ofrojnë udhëzime për NSHK, qeveritë dhe organizatat
e punëdhënësve dhe punëtorëve në fusha të tilla si punësimi, trajnimi, kushtet e punës dhe jetës, si
edhe marrëdhëniet industriale. Dispozitat e saj janë përforcuar nga Konventa dhe Rekomandime
ndërkombëtare të Punës të caktuara, të cilat partnerët socialë janë të nxitur t’i kenë parasysh dhe
zbatojnë në masën më të madhe të mundëshme. Miratimi i Deklaratës së ILOs mbi Parimet Themelore
dhe të Drejtat në Punë si edhe të Vazhdimësisë së saj më 1998, vuri në dukje rëndësinë e Konventave
themelore në realizimin e objektivave të ILOs dhe, si pasojë, Deklarata e NSHK merr parasysh objektivat
e Deklaratës së vitit 1998.
Sot, roli i mirënjohur i NSHK në proçesin e globalizimit social dhe ekonomik e bën zbatimin e parimeve të
Deklaratës së NSHK po aq aktual dhe të nevojshëm, siç qe edhe në kohën e miratimit. Meqënëse përpjekjet për të tërhequr investime direkte të huaja janë të mëdha në shumë pjesë të botës, palët e
interesuara kanë një mundësi të re për të përdorur parimet e Deklaratës si udhëzues për të rritur efektet
pozitive sociale dhe të punës të aktivitetit të NSHK.
Janë zhvilluar vëzhgime periodike për të monitoruar efektin e dhënë nga Deklarata e NSHK për qeveritë
dhe organizatat e punëdhënësve dhe ato të punëtorëve. Një përmbledhje dhe analizë e përgjigjeve të
marra i janë dorëzuar Organit Qeverisës për diskutim. Këto dokumenta, si edhe informacione dhe
publikime kërkimore lidhur me NSHK dhe politikën sociale, janë të disponueshme në http://www.ilo.org.
Në rastin e mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e Deklaratës, palët, duke përdorur një proçedurë të
vitit 1981, mund të dorëzojnë një kërkesë në ILO për interpretim të kuptimit të dispozitave të saj.Teksti i
kësaj proçedure është bashkëngjitur për informacion. Asistenca dhe këshillimi lidhur me dorëzimin e
kërkesave për interpretim mund të merret nga Zyra Ndërkombëtare e Punës.
Ky instrument jep udhëzime të politikës sociale në një fushë aktivitetesh të ndjeshme dhe shumë komplekse. Mbështetja në Deklaratë nga të gjitha palët e interesuara do të kontribuojë në një klimë më
ndihmuese për rritjen ekonomike dhe zhvillimin social.
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Organizata Ndërkombëtare e Punës

DEKLARATA TRIPALESHE MBI PARIMET LIDHUR ME NDERMARRJET SHUMEKOMBESHE DHE
POLITIKEN SOCIALE

(miratuar nga Organi Qeverisës i ILOs në sesionin e 204 (Gjenevë, Nëntor 1977), siç është ndryshuar në sesionet 279
(Nëntor 2000) dhe 295 (Mars 2006))

Organi Qeverisës i Zyrës Ndërkombëtare të Punës;
Duke sjellë në vëmendje faktin që Organizata Ndërkombëtare e Punës ka qënë e përfshirë për shumë vite
në çështje sociale të caktuara të lidhura me aktivitetet e ndërmarrjeve shumëkombëshe;
Duke vënë në dukje në veçanti që Komitete Industrialë të ndryshëm, Konferenca Rajonale dhe Konferenca Ndërkombëtare e Punës që prej mesit të viteve ’60 kanë kërkuar veprimin e duhur nga ana e
Organit Qeverisës në fushën e ndërmarrjeve shumëkombëshe dhe politikës sociale;
Duke qënë të informuar për aktivitetet e organeve të tjera ndërkombëtare, në veçanti të Komisionit të
OKB të Korporatave Ndërkombëtare si edhe të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim
(OECD);
Duke konsideruar që ILO, me strukturën e saj unike tripalëshe, me kompetencat si edhe me eksperiencën e saj të gjatë në fushën sociale, ka një rol thelbësor për të luajtur në zhvillimin e parimeve për
këshillimin e qeverive, organizatave të punëdhënësve dhe punëtorëve si edhe të vetë ndërmarrjeve
shumëkombëshe;
Duke sjellë në vëmendje që ajo zhvilloi më 1972 një Mbledhje Tripalëshe Ekspertësh lidhur me marrëdhëniet midis Ndërmarrjeve Shumëkombëshe dhe Politikës Sociale, e cila rekomandoi një program
kërkimi dhe studimi të ILOs, si edhe një Mbledhje Tripalëshe Këshillimore më 1976 lidhur me marrëdhëniet e Ndërmarrjeve Shumëkombëshe dhe Politikës Sociale, me synim rishikimin e programit kërkimor
të ILOs dhe sugjerimit të duhur të ILOs në fushën sociale dhe të punës;
Duke pasur parasysh diskutimet e Konferencës Botërore të Punësimit;
Duke vendosur pas kësaj ngritjen e një grupi tripalësh për përgatitjen e një Projekt-Deklarate
Tripalëshe mbi parimet që mbulojnë të gjithë fushat e shqetësimeve të ILOs që lidhen me aspektet
sociale të aktivitetit të ndërmarrjeve shumëkombëshe, përfshirë krijimin e punësimit në vendet në
zhvillim, gjithmonë duke mbajtur parasysh rekomandimet e bëra nga Mbledhja Tripalëshe Këshillimore e
mbajtur më1976;
Duke pas vendosur gjithashtu ribërjen e Mbledhjes Tripalëshe Këshillimore për të konsideruar dhe
Projekt-Deklaratën e Parimeve, ashtu siç ishte përgatitur prej grupit tripalësh;
Duke pas konsideruar Raportin dhe Projekt-Deklaratën e Parimeve të dorëzuara prej Mbledhjes Tripalëshe
Këshillimore të ribërë;
Aprovon në këtë mënyrë Deklaratën në vazhdim, e cila mund të citohet si Deklarata Tripalëshe e
Parimeve lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën Sociale, miratuar prej Organit Qeverisës
të Zyrës Ndërkombëtare të Punës,dhe fton qeveritë e Vendeve Anëtarë të ILOs, organizatat përkatëse të
punëdhënësve dhe punëtorëvesi edhe ndërmarrjet shumëkombëshe që veprojnë në territoret e tyre, t’u
përmbahen parimeve që kjo Deklaratë mishëron.
1. Ndërmarrjet shumëkombëshe lujanë një rol të rëndësishëm në ekonominë e shumicës së vendeve
dhe në marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare. Qeveritë, punëdhënësit dhe punëtorët, si edhe organizatat respektive të tyre, po tregojnë një interes në rritje lidhur me këtë fakt. Nëpërmjet investimeve
direkte ndërkombëtare dhe mjeteve të tjera, ndërmarrjet e tilla mund të sjellin përfitime shumë të
mëdha për vendet mëmë dhe ato pritëse nëpërmjet kontributit në përdorimin më efiçent të kapitalit,
teknologjisë dhe punës. Në kuadrin e politikave zhvillimore të vendosura nga qeveritë, ato mund të japin
gjithashtu një kontribut të rëndësishëm për promovimin e mirëqënies ekonomike dhe sociale;në
përmirësimin e standarteve të jetesës dhe në plotësimin e nevojave bazë; në krijimin e mundësive të
punësimit, në mënyrë direkte dhe indirekte;
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dhe në shijimin e të drejtave bazë njerëzore në të gjithë botën, përfshirë lirinë e unionizimit. Në anën
tjetër, avancimi i bërë nga ndërmarrjet shumëkombëshe në organizimin e operacioneve të tyre përtej
kornizave kombëtare, mund të çojë në abuzim të konçentrimit të fuqisë ekonomike, në konflikte me
objektivat politikë kombëtarë dhe me interesat e punëtorëve. Më tej, kompleksiteti i ndërmarrjeve
shumëkombëshe dhe vështirësia për të kuptuar qartë strukturat e tyre, veprimet dhe politikat e ndryshme, shpesh çojnë në shqetësime në vendet mëmë, ato pritës, apo edhe në të dy grupet e vendeve
sëbashku.
2. Qëllimi i Deklaratës Tripalëshe të Parimeve është të inkurajojë kontributin pozitiv që mund të japin
ndërmarrjet shumëkombëshe në progresin ekonomik dhe social si edhe në minimizimin dhe zgjidhjen e
vështirësive që mund të lindin prej veprimeve të tyre,duke marrë në konsideratë rezolutat e Kombeve të
Bashkuara që flasin për vendosjen e një Rendi të Ri Ekonomik Botëror, si edhe zhvillimet që pasuan
brenda Kombeve të Bashkuara, për shembull, Kompakti Global dhe Objektivat e Zhvillimit të
Mijëvjeçarit.
3. Ky synim do të pasohet prej ligjeve dhe politikave të përshtatëshme, masave dhe veprimeve të
adoptuara nga qeveritë dhe nëpërmjet bashkëpunimit midis qeverive dhe organizatave të punëdhënësve
dhe punëtorëve të të gjithë vendeve.
4. Parimet e parashtruara në këtë Deklaratë u janë rekomanduar qeverive, organizatave të punëdhënësve dhe punëtorëve në vendet mëmë dhe ato pritëse, si edhe vetë ndërmarrjeve shumëkombëshe.
5. Këto parime synojnë të udhëheqin qeveritë, organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve si edhe
ndërmarrjet shumëkombëshe në marrjen e masave dhe veprimeve dhe në miratimin e politikave sociale
të tilla, përfshirë ato të bazuara mbi parimet e parashtruara në Kushtetutë dhe konventat dhe rekomandimet përkatëse të ILOs, që do ta çojnë më tej progresin social.
6. Për t’i shërbyer qëllimit të saj, kjo Deklaratë nuk kërkon një përcaktim preçiz ligjor të ndërmarrjeve
shumëkombëshe; ky paragraf është hartuar për të lehtësuar të kuptuarit e Deklaratës dhe jo për të
dhënë një përkufizim të tillë. Ndërmarrjet shumëkombëshe përfshij nën dërmarrjet në rastin kur ato
janë me pronësi publike, të përzjerë apo private, të cilat zotërojnë apo kontrollojnë prodhimin,
shpërndarjen, shërbimet apo objekte të tjera jashtë vendit mëmë. Shkalla e pavarësisë së entiteteve
brenda ndërma- rrjeve shumëkombëshe në raport me njëra-tjetrën ndryshon gjërësisht nga një ndërmarrje tek tjetra, në varësi të natyrës së lidhjeve ndërmjet të tilla entiteteve dhe fushave të tyre të
aktivitetit, duke pasur parasysh ndryshueshmërinë e madhe në formën e pronësisë, të madhësisë, natyrës
dhe vendit të funksionimit të ndërmarrjeve në fjalë. Përveçse kur specifikohet ndryshe, termi "ndërmarrje shumëkombëshe "përdoret në këtë Deklaratë për përcaktimin e entiteteve të ndryshme (kompanitë
mëmë apo entitetet lokale, të dyja së bashku apo edhe organizata si një e tërë) sipas shpërndarjes së
përgjegjësive ndërmjet tyre, me pritshmërinë që ato do të bashkëpunojnë dhe japin asistencë njëra
tjetrës sipas nevojës, për të lehtësuar zbatimin e parimeve të parashtruara në Deklaratë.
7. Kjo Deklaratë vendos parimet në fushat e punësimit, trajnimit, kushteve të punës dhe jetës, si edhe
marrëdhënieve industriale, të cilave qeveritë, organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve, si edhe
ndërmarrjet shumëkombëshe, rekomandohen t’u përmbahen mbi një bazë vullnetare; dispozitat e saj
nuk do të kufizojnë, apo ndryshe, nuk do të kenë efekt mbi detyrimet që lindin nga ratifikimi i çdo
Konvente të ILOs.
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POLITIKA TE PERGJITHSHME
8. Të gjithë palët e interesuara për këtë Deklaratë duhet të respektojnë të drejtat sovrane të
Shteteve, t’u binden ligjeve dhe rregullave kombëtare, t’i japin konsideratën e duhur praktikave lokale
dhe të respektojnë standartet ndërkombëtare përkatëse. Ato duhet të respektojnë Deklaratën Universale
të të Drejtave të Njeriut dhe Marrëveshjet Ndërkombëtare korresponduese të adoptuara nga Asamblea e
Përgjithëshme e Kombeve të Bashkuara, po ashtu edhe Kushtetutën e Organizatës Ndërkombëtare të
Punës dhe parimet e saj, sipas të cilave, liria e shprehjes dhe e junionizimit janë esenciale për progresin
e qëndrueshëm. Ato duhet të kontribuojnë në realizimin e Deklaratës së ILOs mbi Parimet Themelore dhe
të drejtat në Punë dhe Vazhdimësinë e saj, miratuar më 1998. Ato duhet gjithashtu të respektojnë
angazhimet e marra lirisht prej tyre, në përputhje me ligjet kombëtare dhe detyrimet e pranuara
ndërkombëtare.
9. Qeveritë e Shteteve që nuk i kanë ratifikuar ende Konventat Nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138
dhe 182 nxiten t’a bëjnë këtë dhe në çdo rast të zbatojnë, në masën më të madhe të mundëshme dhe
nëpërmjet politikavë të tyre kombëtare, parimet e mishëruara në to dhe në Rekomandimet Nr. 35,90,
1
111, 119, 122, 146, 169, 189 dhe 190. Pa pasur paragjykim ndaj detyrimit të qeverive për të garantuar
përputhjen me kërkesat e Konventave që ato kanë ratifikuar, në vendet në të cilat Konventat dhe
Rekomandimet e cituara në këtë paragraf nuk janë zbatuar si duhet, të gjitha palët duhet t’u referohen
atyre për udhëqeqje në politikat e tyre sociale.
10. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet t’i marrin tërësisht në konsideratë objektivat e përgjithshëm
politikë të vendeve në të cilat ato operojnë. Aktivitetet e tyre duhet të jenë në harmoni me prioritetet
zhvillimore, me synimet sociale dhe strukturën e vendit ku ato operojnë. Për këtë duhet të mbahen
konsultime midis ndërmarrjeve shumëkombëshe, qeverisë dhe, kur është e përshtatëshme, organizatave
të interesuara të punëdhënësve dhe punëtorëve.
11. Parimet e parashtruara në këtë Deklaratë nuk synojnë prezantimin apo mbajtjen e pabarazisë së
trajtimit midis ndërmarrjeve shumëkombëshe dhe kombëtare. Ato reflektojnë praktika të mira për të
gjithë. Ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare, në rastet kur parimet e Deklaratës janë të
përshtatëshme për të dyja rastet, duhet të jetë subjekt i të njëjtave pritshmëri lidhur me sjelljen e tyre
në përgjithësi dhe praktikat e tyre sociale, në veçanti.
12. Qeveritë e vendeve mëmë duhet të promovojnë praktika të mira sociale në përputhje me Parimet e
kësaj Deklarate, duke mbajtur parasysh ligjin social dhe atë të punës, rregullat dhe praktikat në vendet
pritës si edhe standartet përkatës ndërkombëtarë. Qeveritë e vendeve mëmë dhe pritës duhet të jenë të
përgatitur për të bërë konsultime me njëri tjetrin, sapo të lindë nevoja dhe me nismën e çdonjërit prej
tyre.

1

Konventat Nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138, 182, 35, 90; Rekomandimet Nr.111, 119, 122, 146, 169, 189, 190.
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PUNESIMI
Nxitja e punësimit
13. Duke synuar stimulimin e rritjes ekonomike dhe zhvillimin, rritjen e standarteve të jetesës,
plotësimin e kërkesave të fuqisë punëtore dhe kapërcimin e papunësisë dhe nënpunësimit, qeveritë duhet
të deklarojnë dhe të ndjekin, si një objektiv madhor, një politikë aktive të hartuar për promovimin e
2
punësimit të lirë, produktiv dhe të zgjedhur lirisht.
14. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastin e qeverive të vendeve pritës në zonat në zhvillim të
botës ku problemet e papunësisë dhe nënpunësimit janë tejet seriozë. Lidhur me këtë, duhet të mbahen
parasysh konkluzionet e përgjithëshme të adoptuara nga Konferenca Tripalëshe Botërore mbi Punësimin,
Shpëndarjen e të Ardhurave, Progresin Social dhe Ndarjen Ndërkombëtare
të Punës (Gjenevë, Qershor
4
3
1976), si edhe Axhendën Globale të Punësimit(Gjenevë, Mars 2003) .
15. Paragrafët 13 dhe 14 më sipër vendosin korrnizën brenda së cilës i duhet kushtuar vëmendja e duhur,
në vendet mëmë dhe ato pritës, pasojave në punësim të ndërmarrjeve shumëkombëshe.
16. Ndërmarrjet shumëkombëshe, veçanërisht kur ato operojnë në vendet në zhvillim, duhet të përpiqen
të rrisin mundësitë dhe standartet e punësimit, duke marrë në konsideratë politikat dhe objektivat qeveritare të punësimit, po ashtu edhe sigurinë e punësimit dhe zhvillimin afat-gjatë të ndërmarrjes.
17. Përpara fillimit të veprimtarisë, ndërmarrjet shumëkombëshe duhet, kur kjo është e përshtatëshme,
të konsultohen me autoritetet kompetente dhe me organizatat kombëtare të punëdhënësve dhe punëtorëve, me synim mbajtjen e planeve të tyre lidhur me fuqinë punëtore, sa kohë që kjo është praktike, në
harmoni me politikat kombëtare të zhvillimit social. Një konsultim i tillë, si në rastin e ndërmarrjeve kombëtare, duhet të vazhdojë midis ndërmarrjeve shumëkombëshe dhe të gjithë palëve të interesuara, përfshirë edhe organizatat e punëtorëve.
18. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet t’i japin prioritet punësimit, zhvillimit profesional, nxitjes dhe
progresit të banorëve të vendit pritës në të gjithë nivelet e bashkëpunimit, me përfaqësuesit e punëtorëve
të punësuar prej tyre apo të organizatave të këtyre punëtorëve dhe autoriteteve qeveritare.
19. Ndërmarrjet shumëkombëshe, kur ato investojnë në vendet në zhvillim, duhet të mbajnë parasysh
rëndësinë e përdorimit të teknologjive që gjenerojnë punësim, direkt apo indirekt. Në hapësirën e lejuar
prej natyrës së proçesit dhe kushteve që mbizotërojnë në sektorin ekonomik përkatës, ato duhet t’i
përshtasin teknologjitë ndaj nevojave dhe karakteristikave të vendeve pritës. Ato duhet gjithashtu, kur kjo
është e mundëshme, të marrin pjesë në zhvillimin e teknologjisë së përshtatëshme në vendet pritës.
20. Ndërmarrjet shumëkombëshe, që të mund të bëjnë nxitjen e punësimit në vendet në zhvillim, në
kontekstin e një ekonomie botërore në ekspansion, duhet të konsiderojnë, kur kjo është e praktikueshme,
nënshkrimin e kontratave me ndërmarrjet kombëtare për prodhimin e pjesëve dhe pajisjeve, duke
përdorur lëndë të para lokale dhe duke bërë promovim progresiv për përdorimin lokal të lëndëve të para.
Ndërmarjet shumëkombëshe nuk duhet t’i shmangen përgjegjësive të mishëruara në parimet e kësaj
Deklarate.

2
3 KonventatNr. 122 dhe Rekomandimet Nr. 122, 169 dhe 189.
4 ILO, Konferenca Botërore e Punësimit, Gjenevë, 4-17 Qershor1976.

ILO Axhenda Globale e Punësimit, 2003, ILO, Gjenevë.
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Barazia e mundësive dhe trajtimit
21. Të gjitha qeveritë duhet të ndjekin politika të hartuara për nxitjen e barazisë së mundësive dhe
trajtimit në punësim, duke pasur në vëmendje eleminimin e të gjithë formave të diskriminimit bazuar në
5
rracë, ngjyrë, gjini, besim fetar, opinion politik, kombësi apo origjinë shoqërore.
22. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të udhëhiqen nga ky parim i përgjithshëm gjatë gjithë veprimtarisë së tyre dhe pa asnjë paragjykim ndaj masave të parashikuara në paragrafin 18 apo tek politikat
qeveritare të hartuara për të korrektuar modelet historike të diskriminimit dhe kështu të zgjerojnë
6
barazinë e mundësive dhe trajtimit në punësim. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet që në përputhje me
këtë t’i bëjnë kualifikimin, dijet dhe eksperiencën, bazë për rekrutimin, punësimin, trajnimin dhe
progresin e personelit të tyre në të gjithë nivelet.
23. Qeveritë nuk duhet asnjëherë të kërkojnë apo inkurajojnë ndërmarrjet shumëkombëshe të diskriminojnë mbi bazën e njërës prej arsyeve të përmendura në paragrafin 21, dhe ndërkohë inkurajohet që
qeveritë të vazhdojnë këshillimin, kur kjo është e mundur, lidhur me shmangien e diskriminimit në
punësim.

Sigurimi i punësimit
24. Qeveritë duhet të studiojnë me kujdes pasojat në punësim të ndërmarrjeve shumëkombëshe në
sektorë të ndryshëm industrial. Qeveritë, si edhe vetë ndërmarrjet shumëkombëshe në të gjitha vendet,
duhet të marrin masa të përshtatëshme për t’u angazhuar me probleme të punësimit dhe tregut të punës
të veprimtarive të ndërmarrjeve shumëkombëshe.
25. Ndërmarrjet shumëkombëshe, po ashtu si edhe ndërmarrjet kombëtare, duhet që nëpërmjet
planifikimit aktiv të fuqisë punëtore, të ofrojnë punësim të stabilizuar për të punësuarit e tyre dhe t’i
përmbahen detyrimeve të negociuara në mënyrë të lirë lidhur me stabilitetin e punësimit dhe sigurimet
shoqërore. Lidhur me fleksibilitetin që mund të kenë ndërmarrjet shumëkombëshe, ato duhet të
përpiqen të marrin një rol drejtues në promovimin e sigurisë së punësimit, veçanërisht në vendet ku
ndërprerja e veprimtarisë ka gjasa të theksojë papunësinë afat-gjatë.
26. Duke konsideruar ndryshimet në veprimtari (përfshirë ato që rezultojnë nga shkrirjet ose
bashkimet, mbartjes apo transferimit të prodhimit) që duhet të kenë efekte të mëdha në punësim,
ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të njoftojnë paraprakisht dhe në një afat të arsyeshëm autoritetet
përkatëse qeveritare dhe përfaqësuesit e punëtorëve të tyre, si edhe organizatat e këtyre të fundit,
lidhur me këto ndryshime, në mënyrë që pasojat të mund të shqyrtohen së bashku në mënyrë që të
zvogëlojnë efektet e kundërt, sa më shumë që të jetë e mundur kjo. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastin e mbylljes e një entiteti që shoqërohet me pushime kolektive nga puna.
7
27. Proçedurat e pushimeve arbitrare duhet të eleminohen.
28. Qeveritë, në bashkëpunim me ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare, duhet të japin disa
8
forma të mbrojtjes së të ardhurave për punëtorët, punësimi i të cilëve ka mbaruar.

5

Konventa dhe Rekomandimi Nr.111; KonventaNr.100 dhe Rekomandimi Nr.90.
6 Shih Kodin e Praktikës sëILOs :HIV/AIDSdhe bota e punës,2001,ILO,Gjenevë; Kodi i praktikës i ILOs
Menaxhimi i paaftësisë në vendin e punës, 2002, ILO, Gjenevë.
7 Rekomandimi Nr. 119;
8 po aty.
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TRAJNIMI
29. Qeveritë, në bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara, duhet të zhvillojnë politika kombëtare
9
për trajnim dhe këshillim profesional, të lidhura ngushtësisht me punësimin. Kjo është struktura brenda
së cilës ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të ndjekin politikat e tyre të punësimit.
30. Në operacionet e tyre, ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të bëjnë të mundur që është dhënien
trajnimit të përshtatshëm për të gjithë nivelet e të punësuarve të tyre në vendin pritës, për të plotësuar
kështu nevojat e ndërmarrjes si edhe të politikave zhvillimore të vendit. Trajnime të tilla duhet që, sa
më shumë që të jetë e mundur, të zhvillojnë dijet me përdorim të përgjithshëm dhe të promovojnë
mundësi për karrierë. Kjo përgjegjësi duhet të realizohet, kur është e mundëshme, në bashkëpunim me
autoritetet e vendit, organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve dhe institucionet kompetente lokale,
kombëtare apo ndërkombëtare.
31. Ndërmarrjet shumëkombëshe që veprojnë në vendet në zhvillim duhet të marrin pjesë, së bashku
me ndërmarrjet kombëtare, në programe, duke përfshirë fondet speciale, të inkurajuara nga qeveritë e
vëndeve pritëse dhe të mbështetura nga organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve. Këto programe
duhet të synojnë inkurajimin e formimit dhe zhvillimit profesional, si edhe dhënien e këshillimit profesional, dhe duhet të administrohen bashkarisht nga palët që i mbështetin ato. Kur është e praktikueshme, ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të venë në dispozicion shërbimet e burimeve të kualifikuara
për të ndihmuar në programet trajnuese të organizuara nga qeveritë, si pjesë e kontributit në zhvillimin
kombëtar.
32. Ndërmarrjet shumëkombëshe, në bashkëpunim me qeveritë dhe aq sa e lejon funksionimi efiçent i
ndërmarrjes, duhet të përballojnë kostot brenda ndërmarrjes si një e tërë, për të përhapur eksperiencën
e menaxherëve lokalë në fusha të përshtatëshme, siç janë marrëdhëniet industriale.

KUSHTET E PUNES DHE JETES
Pagat, përfitimet dhe kushtet e punës
33. Pagat, përfitimet dhe kushtet e punës të ofruara nga ndërmarrjet shumëkombëshe për punëtorët,
nuk duhet të jenë më pak të favorëshme se ato të ofruara nga punëdhënës të krahasueshëm në vendin në
fjalë.
34. Kur ndërmarrjet shumëkombëshe veprojnë në vendet në zhvillim, ku nuk egzistojnë punëdhënës të
krahasueshëm, ato duhet të japin pagat, përfitimet dhe kushtet e punës më të mira të mundëshme,
10
brenda strukturave të politikave qeveritare. Këto duhet të lidhen me pozicionin ekonomik të ndërmarrjes, por duhet të jenë të përshtatëshme të kënaqin të paktën nevojat bazë të punëtorëve dhe
familjeve të tyre. Kur ato u japin punëtorëve komoditetet bazë, si për shembull strehim, kujdes
11
mjekësor apo ushqime, këto komoditete duhet të jenë të një standarti të mirë.
35. Qeveritë, veçanërisht në vendet në zhvillim, duhet të përpiqen të adoptojnë masa të
përshtatëshme për të bërë që grupet me të ardhura më të vogla dhe zonat më pak të zhvilluara, të
përfitojnë sa më shumë që të jetë e mundur nga aktivitetet e ndërmarrjeve shumëkombëshe.

Konventat Nr.142 dhe 195.
Rekomandimi Nr. 116;
11
Konventa Nr. 110 dhe Rekomandimi Nr. 110; Rekomandimi Nr. 115,
Rekomandimi Nr. 69; Konventa Nr.130 dhe Rekomandimi Nr. 134.
9

10
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2
3 KonventatNr. 122 dhe Rekomandimet Nr. 122, 169 dhe 189.
4 ILO, Konferenca Botërore e Punësimit, Gjenevë, 4-17 Qershor1976.

ILO Axhenda Globale e Punësimit, 2003, ILO, Gjenevë.

Mosha minimale për punë
36. Ndërmarrjet shumëkombëshe, ashtu si ndërmarrjet kombëtare, duhet të respektojnë moshën
minimale për punë sa herë punësojnë punonjës të rinj, në mënyrë që të sigurojnë eleminimin efektiv të
punës së fëmijve, dhe duhet të marrin masa të menjëherëshme dhe efektive brenda kompetencave të
tyre, për të bërë të mundur ndalimin dhe eleminimin e formave më të këqia të punës së fëmijve, si një
12
çështje emergjente.

Siguria dhe shëndeti në punë
37. Qeveritë duhet të bëjnë të mundur që si ndërmarrjet shumëkombëshe, ashtu edhe ato kombëtare,
të japin standarte të përshtatshëm të sigurisë dhe shëndetit në punë për punonjësit e tyre. Qeveritë që
nuk i kanë ratifikuar ende Konventat e ILOs mbi Ruajtjen e Makinerive (Nr.119), mbi Mbrojtjen e punëtorëve ndaj rrezatimit jonizues (Nr.115), mbi Mbrojtjen ndaj rreziqeve të helmimit nga benxeni (Nr.136)
dhe për Parandalimin dhe kontrollin e rreziqeve profesionalë të shkaktuara prej substancave dhe
agjentëve kancerogjenë(Nr.139), janë të nxitura megjithatë të zbatojnë sa më shumë që të jetë e
mundur parimet e mishëruara në këto Konventa dhe Rekomandimet përkatëse (Nr. 118, 114,144 dhe147).
Lista e sëmundjeve profesionale, kodet e praktikës dhe udhëzuesit në listën aktuale të publikimeve të
13
ILOs lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë, duhet gjithashtu të merren në konsideratë.
38. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të mbajnë nivelet më të larta të sigurisë dhe shëndetit në
vendin e punës, në përputhje me kërkesat kombëtare, duke mbajtur në konsideratë eksperiencën e tyre
përkatëse brenda ndërmarrjes si një e tërë, përfshirë këtu edhe çdo informacion lidhur me rreziqet
specialë. Ato duhet gjithashtu të venë në dispozicion të përfaqsuesve të punëtorëve në ndërmarrje, dhe
sipas kërkesës, edhe të autoriteteve kompetente dhe organizatave të punëdhënësve dhe punëtorëve në
të gjithë vendet ku ato operojnë, informacion lidhur me standartet e sigurisë dhe shëndetit në punë të
përshtatëshme për operacionet e tyre lokale, të cilave ato u përmbahen në vende të tjera. Në veçanti,
ato duhet t’ua bëjnë me dije gjithë të interesuarve çdo rrezik special dhe masë mbrojtëse përkatëse të
lidhura me prodhimet dhe proçeset e reja. Ato, porsi ndërmarrjet lokale të krahasueshme, pritet të
luajne një rol udhëheqës në shqyrtimin e arsyeve të rreziqeve të sigurisë dhe shëndetit industrial dhe në
zbatimin e përmirësimeve brenda ndërmarrjes si një e tërë.
39. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të bashkëpunojnë me organizatat ndërkombëtare përkatëse në
përgatitjen dhe miratimin e standarteve ndërkombëtare të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës.
40. Në përputhje me praktikën kombëtare, ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të bashkëpunojnë
plotësisht me autoritetet kompetente të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës, me përfaqësuesit e
punëtorëve dhe organizatat e tyre, si edhe me organizatat e krijuara të sigurisë dhe shëndetit në vendin
e punës. Kur është e përshtatëshme, çështjet që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës
duhet të përfshihen në marrëveshjet me përfaqësuesit e punëtorëve dhe organizatat e tyre.

MARREDHENIET INDUSTRIALE
41. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet t’u përmbahen standarteve të marrëdhënieve industriale jo më
pak të favorëshme se ato të cilave u përmbahen punëdhënësit e krahasueshëm në vendin në fjalë.

Konventa Nr. 138,Neni 1; Konventa Nr.182,Neni 1.
Rekomandimi Nr.194. Konventat dhe Rekomandimet e cituara të ILOs janë të listuara në Katalogun e
Publikimeve të ILOs mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, botimi 2000, ILO, Gjenevë. Shih gjithashtu
<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/publicat/index.htm.
12
13
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Liria e unionizimit dhe e drejta për t’u organizuar
42. Punëtorët e punësuar nga ndërmarrjet shumëkombëshe si edhe ata të punësuar nga ndërmarrjet
kombëtare duhet që, pa asnjë lloj dallimi, të kenë të drejtën të krijojnë dhe, bazuar vetëm në rregullat
14
e organizatës në fjalë, t’u bashkohen organizatave që ata vetë i zgjedhin pa autorizim paraprak. Ata
duhet gjithashtu të gëzojnë mbrojtje të përshtatëshme ndaj akteve të diskriminimit anti-unionist në
15
respekt të punësimit të tyre.
43.Organizatat që përfaqsojnë ndërmarrjet shumëkombëshe ose punëtorët në punësimin e tyre duhet
të gëzojnë mbrojtje të përshtatëshme ndaj çdo akti ndërhyrje nga njëri tjetri, apo agjentët e njëri
16
tjetrit, ose nga anëtarët në ndërrmarjet e tyre, apo edhe në administratë.
44.Kur është e përshtatëshme, në rrethana lokale, ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të mbështesin
përfaqësuesit e organizatave të punëdhënësve.
45.Qeveritë nxiten të zbatojnë parimet e Konventës Nr. 87, Neni 5, duke patur parasysh rëndësinë, dhe
kjo në lidhje me ndërmarrjet shumëkombëshe, të lejimit të organizatave që përfaqsojnë këto ndërmarrje apo punëtorët e tyre, që të antarësohen në organizatat ndërkombëtare të punëdhënësve dhe punëtorëve, sipas zgjedhjes së tyre.
46.Kur qeveritë e vëndeve pritës ofrojnë nxitës special për të tërhequr investimet e huaja, këto nxitës
nuk duhet të përfshijnë ndonjë kufizim të lirisë së punëtorëve për t’u unionizuar apo të drejtën e tyre
për t’u organizuar dhe negociuar kolektivisht.
47.Përfaqësuesit e punëtorëve në ndërmarrjet shumëkombëshe nuk duhet të pengohen që të takohen
midis tyre për konsultim dhe këmbim pikpamjesh, me kusht që funksionimi i operacioneve të ndërmarrjes
dhe proçedurat normale që rregullojnë marrëdhëniet me përfaqësuesit e punëtorëve dhe organizatat e
tyre, të mos paragjykohen.
48.Qeveritë nuk duhet të kufizojnë hyrjen në vend të përfaqësuesve të organizatave të punëdhënësve
dhe punëtorëve që vijnë nga vende të tjera me ftesë të organizatave përkatëse lokale ose kombëtare,
me qëllim konsultimi në çështje të interesit reciprok, me kusht që ata të kërkojnë të hyjnë vetëm me
këtë kapacitet.

Negociatat kolektive
49.Punëtorët e punësuar nga ndërmarrjet shumëkombëshe duhet të kenë të drejtën, në përputhje me
ligjet dhe praktikën kombëtare, të kenë organizata përfaqsuese sipas zgjedhjes së tyre, të cilave u njihet
e drejta për negociata kolektive.
50.Duhen marrë masa të përshtatëshme sipas kushteve kombëtare, kur kjo është e nevojshme, për të
inkurajuar dhe nxitur zhvillimin dhe përdorimin e plotë të makinerisë për negociata vullnetare midis
punëdhënësve apo organizatave të tyre dhe organizatave të punëtorëve, duke patur parasysh rregullimin
17
e afateve dhe kushteve të punësimit nëpërmjet marrëveshjeve kolektive.
51.Ndërmarrjet shumëkombëshe, si edhe ndërmarrjet kombëtare, duhet t’i pajisin përfaqësuesit e
punëtorëve me lehtësira sipas nevojës, për t’i asistuar në zhvillimin e marrëveshjeve efektive
18
kolektive.
52.Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet t’u mundësojnë përfaqsuesve të autorizuar të punëtorëve të
tyre në secilin prej vendeve ku ato operojnë, zhvillimin e negociatave me përfaqësuesit e stafit drejtues
të ndërmarrjes, të cilët janë të autorizuar të marrin vendime për çështjet në diskutim.

Konventa Nr.87,Neni2.
Konventa Nr. 98, Neni 1(1).
16
Konventa Nr. 98, Neni 2(1).
17
Konventa Nr. 98, Neni 4.
18
Konventa Nr. 135.
14
15
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53. Ndërmarrjet shumëkombëshe, në kontekstin e negociatave bonafide (në mirëbesim) me
përfaqësuesit e punëtorëve lidhur me kushtet e punësimit, apo kur punëtorët ushtrojnë të drejtën për
t’u organizuar, nuk duhet të kërcënojnë duke përdorur fuqinë e transferimit të të tërë apo të një pjese
të njësisë operuese nga vendi në fjalë për të influencuar në mënyrë të padrejtë negociatat apo për të
penguar të drejtën për t’u organizuar; gjithashtu ato nuk duhet të bëjnë transferime në degët në vendet
e huaja duke pasur parasysh minimin e negociatave bonafide me përfaqësuesit e punëtorëve apo që
punëtorët të mos ushtrojnë të drejtën e tyre për t’u organizuar.
54. Marrëveshjet kolektive duhet të përfshijnë klauzola për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që lindin nga
interpretimi dhe zbatimi i tyre, si edhe për të siguruar të drejta dhe përgjegjësi të respektuara reciprokisht.
55. Ndërmarrjet shumëkombëshe duhet t’u japin përfaqsuesve të punëtorëve informacionin e kërkuar
për të bërë negociata të mira me entitetin përkatës dhe, kur kjo është në përputhje me ligjin dhe
praktikat lokale, duhet të japë gjithashtu informacion për t’u mundësuar atyre një pamje të vërtetë dhe
të drejtë të performancës së entitetit ose, kur kjo është e përshtatëshme, të të gjithë ndërmarrjes si një
19
e tërë.
56. Qeveritë, në bazë të kërkesës dhe kur ligji dhe praktika e lejon, duhet t’u japin përfaqsuesve të
organizatave të punëtorëve informacion lidhur me industritë ku vepron ndërmarrja, i cili do të ndihmojë
në vendosjen e kritereve objektivë në proçesin e negociatave kolektive. Në këtë kontekst, ndërmarrjet
shumëkombëshe dhe ato kombëtare duhet t’u përgjigjen në mënyrë konstruktive kërkesave së qeverive
për informacion të përshtatshëm lidhur me operacionet e tyre.

Konsultimi
57. Në ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare, sistemet që rezultojnë prej marrëveshjeve
reciproke midis punëdhënësve dhe punëtorëve dhe përfaqsuesve të tyre, duhet që, në përputhje me
ligjin dhe praktikën kombëtare, të japin konsultim të rregullt në çështje të interest reciprok. Një konsu20
ltim i tillë nuk duhet të jetë zëvendësues i negociatave kolektive.

Shqyrtimi i ankesave
58. Ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare duhet të respektojnë të drejtën e punëtorëve që
ato punësojnë për shqyrtimin e të gjithë ankesave në mënyrë konsistente me dispozitën në vazhdim: çdo
punëtor, i cili vepron individualisht apo së bashku me punëtorë të tjerë, që mendon se ka bazë për një
ankesë, duhet të ketë të drejtën e dorëzimit të kësaj ankese pa vuajtur si rezultat i ndonjëlloj
21
paragjykimi, si edhe të shqyrtimit të kësaj ankese sipas një proçedure të përshtatëshme. Kjo është
veçanërisht e rëndësishme kur ndërmarrjet shumëkombëshe operojnë në vende që nuk u përmbahen
parimeve të Konventave të ILOs që kanë të bëjnë me lirinë e unionizimit, të drejtën për t’u organizuar
22
dhe negociuar kolektivisht, diskriminimin, punën e fëmijve dhe punën e detyruar.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve industriale
59. Ndërmarrjet shumëkombëshe dhe ato kombëtare, së bashku me përfaqësuesit dhe organizatat e
punëtorëve që ato punësojnë, duhet të kërkojnë vendosjen e makinerisë së zgjidhjes vullnetare, të
përshtatëshme për kushtet kombëtare, e cila mund të përfshijë klauzola për arbitrimin vullnetar, për të
asistuar në parandalimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve industriale midis punëdhënësve dhe punëtorëve. Makineria e zgjidhjes vullnetare duhet të ketë përfaqsim të barabartë të punëdhënësve dhe
23
punëtorëve.
Gjenevë, 28 Mars 2006
Rekomandimi Nr.129;
Rekomandimet Nr. 94 dhe 129.
21
Rekomandimi Nr. 130.
22
Konventat Nr. 29, 87, 98, 100,
105, 111, 138 dhe 182;
Rekomandimet Nr. 35, 90, 111,
146 dhe 190.
23
Rekomandimi Nr. 92.
19
20
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Detyrimi i tërthortë për punë,1930
Kujdesi mjekësor,1944
Pagesa e njëjtë për punëtorët dhe punëtoret për punë me vlerë
të njëjtë,1951
Pajtimi vullnetar dhe arbitrazhi,1951
Konsultimi dhe bashkëpunimi midis punëdhënësve dhe punëtorëve në nivelin e ndërmarrjes,1952
Kushtet e punësimit të punëtorëve të plantacioneve,1958
Diskriminimi lidhur me punësimin dhe profesionin,1958
Mbrojta e punëtorëve ndaj rrezatimit jonizues, 1960
Strehimi i punëtorëve,1961
Pakësimi i orëve të punës,1962
Ruajtja e makinerive,1963
Përfundimi i punësimit me nismën e punëdhënësit,1963
Politika e punësimit,1964
Komunikimet midis menaxherëve dhe punëtorëve në ndërmarrje,
1967
Egzaminimi i ankesave në ndërmarrje me synim zgjidhjen e
tyre,1967
Kujdesi shëndetsor dhe përfitimet për sëmundje,1969
Mbrojtja ndaj rreziqeve të helmimit nga benzeni,1971
Mosha minimale për punë,1973
Parandalimi dhe kontrolli i rreziqeve profesionale të shkaktuara
prej substancave dhe agjentëve kancerogjenë,1974
Politika e punësimit,1984
Kushtet e përgjithëshme për stimulimin e krijimit të punëve në
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme,1998
Ndalimi dhe veprimi i menjëhershëm për eleminimin e formave
më të këqia të punës së fëmijve,1999
Lista e sëmundjeve profesionale, regjistrimi dhe njoftimim i
aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale,2002
Zhvillimi i burimeve njerëzore: edukimi, trajnimi dhe mësimi
gjatë gjithë jetës,2004
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SHTESA I

Lista e Konventave dhe Rekomandimeve ndërkombëtare të punës të adoptuara që prej
vitit 1977 që përmbajnë dispozita të përshtatëshme ndaj Deklaratës Tripalëshe mbi parimet
lidhur me ndërmarrjet shumëkombëshe dhe politikën sociale.
(miratuar prej Organit Qeverisës të Zyrës Ndërkombëtare të Punës në sesionin 238 (Gjenevë, Nëntor
1987), siç është ndryshuar në sesionet 264 (Nëntor 1995) dhe 295 (Mars 2006))

Një numër Konventash dhe Rekomandimesh ndërkombëtare të punës që përmbajnë dispozita të
përshtatëshme ndaj Deklaratës janë të përmendura në shënimet e fund-faqeve të Deklaratës dhe Aneksit. Këto shënime nuk prekin kuptimin e dispozitave të Deklaratës së cilës ato i referohen. Ato duhen
konsideruar si referenca ndaj instrumentave të përshtatshëm të miratuar prej Organizatës Ndërkombëtare të Punës në fushat korresponduese, të cilat kanë ndihmuar për t’i dhënë formë dispozitave të
Deklaratës.
Që prej miratimit të Deklaratës nga Organi Qeverisës më 16 Nëntor 1977, janë miratuar Konventa dhe
Rekomandime të reja nga Konferenca Ndërkombëtare e Punës. Teksti i mëposhtëm është konsolidim i
listës së Konventave dhe Rekomandimeve të miratuara që nga viti 1977 (duke përfshirë edhe ato të
miratuara në Qershor 1977), që përmbajnë dispozita të përshtatshme për Deklaratën. Po ashtu si edhe
shënimet e fund-faqeve të Deklaratës në kohën e miratimit të saj, referencat e reja nuk e prekin kuptimin e dispozitave të Deklaratës.
Duke mbetur tek natyra vullnetare e Deklaratës, të gjithë dispozitat e saj që rrjedhin nga Konventat
dhe Rekomandimet e ILOs, apo nga burime të tjera, janë rekomanduese, me përjashtim sigurisht të
dispozitave të Konventave të cilat janë të detyrueshme për Shtetet që i kanë miratuar.
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Lista e Konventave dhe Rekomandimeve të miratuara që prej vitit 1977(përfshirë) që
përmbajnë dispozita të përshtatshme për Deklaratën.
KONVENTAT

No.148

Numri dhe titulli i Konventës dhe Rekomandimit

Paragrafet e deklaratës
ku instrumenti është i
përshtatshëm

No.154

Mbrojtja e punëtorëve nga rreziqet profesionale në ambientin e 37
punës si pasojë e ndotjes së ajrit, zhurmës dhe
vibracioneve,1977
Nxitja e negociatave kolektive,1981
9,50

No.155

Siguria dhe shëndeti profesional dhe mjedisi i punës,1981

37

No.156

Mundësitë e barabarta dhe trajtimi i njëjtë për punëtorët dhe
punëtoret: punëtorët me përgjegjësi familjare,1981

21

No.158

Përfundimi i punësimit me nismën e punëdhënësit,1982

9,26,27,28

No.161

Shërbimet mjekësore profesionale,1985

37

No.162

Siguria në përdorimin e azbestit,1986

37

No.167

Siguria dhe shëndeti në ndërtim,1988

37

No.168

Nxitja e punësimit dhe mbrojtja nga papunësia,1988

13

No.170

Siguria në përdorimin e kimikateve në punë,1990

37

No.173

Mbrojtja e kërkesave të punëtorëve në rastin e paaftësisë
paguese të punëdhënësit,1992

28

No.174

Parandalimi i aksidenteve të mëdha industriale,1993

37

No.176

Siguria dhe shëndeti në minjera,1995

37

No.184

Siguria dhe shëndeti në bujqësi,2001

37
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Rekomandimet

Numri dhe titulli i Konventës dhe Rekomandimit

Paragrafet e deklaratës
ku instrumenti është i
përshtatshëm

No.156
Mbrojtja e punëtorëve nga rreziqet profesionale në ambientin
e punës si pasojë e ndotjes së ajrit, zhurmës dhe vibracioneve, 1977
37
No.163

Nxitja e negociatave kolektive, 1981

52,55,56

No.164

Siguria dhe shëndeti profesional dhe mjedisi i punës,1981

37

No.165
Mundësitë e barabarta dhe trajtimi i njëjtë për punëtorët dhe
punëtoret: punëtorët me përgjegjësi familjare, 1981
21
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No.166

Përfundimi i punësimit me nismën e punëdhënësit,1982

9,26,27,28

No.171

Shërbimet mjekësore profesionale, 1985

37

No.172

Siguria në përdorimin e azbestit, 1986

37

No.175

Siguria dhe shëndeti në ndërtim, 1988

37

No.176

Nxitja e punësimit dhe mbrojtja nga papunësia,1988

13

No.177

Siguria në përdorimin e kimikateve në punë, 1990

37

No.180
Mbrojtja e kërkesave të punëtorëve në rastin e paaftësisë
paguese të punëdhënësit,1992

28

No.181

Parandalimi i aksidenteve të mëdha industriale, 1993

37

No.183

Siguria dhe shëndeti në miniera, 1995

37

No.192

Siguria dhe shëndeti në bujqësi, 2001

37

SHTESA II
(miratuar nga Organi Qeverisës i Zyrës Ndërkombëtare të Punës në sesionin 277 (Gjenevë, Mars 2000))
Konferenca Ndërkombëtare e Punës miratoi në Qershor 1998 Deklaratën e ILOs mbi Parimet Themelore
dhe të Drejtat në Punë. Nëpërmjet këtij miratimi Shtetet anëtare ripërtërinë angazhimin e tyre për të
respektuar, promovuar dhe realizuar parimet themelore të mëposhtëme për të drejtat në punë: (a) lirinë
e unionizimit dhe njohjen efektive të së drejtës për negociata kolektive; (b) eliminimin e të gjitha
formave së punës së detyruar;(c) zhdukjen efektive të punës së fëmijve; dhe (d) eliminimin e diskriminimit lidhur me punësimin dhe profesionin. Deklarata e ILOs mbi Parimet Themelore dhe të Drejtat në
Punë zbatohet për të gjithë Shtetet anëtarë. Gjithsesi, kontributi i ndërmarrjeve shumëkombëshe në
zbatimin e saj mund të provojë një element të rëndësishëm në arritjen e objektivave që ajo përmban.Në
këtë kontekst, interpretimi dhe zbatimi i Deklaratës Tripalëshe të Parimeve lidhur me Ndërmarrjet
shumëkombëshe dhe Politikën Sociale duhet të marrin tërësisht në konsideratë objektivat e Deklaratës së
ILOs mbi Parimet Themelore dhe të Drejtat në Punë. Kjo referencë nuk ndikon në asnjë mënyrë mbi
karakterin vullnetar apo në kuptimin e dispozitave të Deklaratës Tripalëshe të Parimeve lidhur me
Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën Sociale.
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PROÇEDURA PER SHQYRTIMIN E MOSMARREVESHJEVE QE LIDHEN ME ZBATIMIN E DEKLARATES
TRIPALESHE MBI PARIMET LIDHUR ME NDERMARRJET SHUMEKOMBESHE, NEPERMJET
INTERPRETIMIT TE DISPOZITAVE TE SAJ
(miratuar prej Organit Qeverisës së Zyrës Ndërkombëtare të Punës në sesionin 232 (Gjenevë, Mars 1986))
1. Qëllimi i proçedurës është që të interpretojë dispozitat e Deklaratës, kur kjo është e nevojëshme, për
zgjidhjen e një mosmarrëveshje në të kuptuarit e tyre, që lind nga një situatë aktuale, midis palëve që e
kanë pranuar Deklaratën.
2. Proçedura nuk duhet në asnjë mënyrë që të dublikojë apo të hyjë në konflikt me proçedurat egzistuese kombëtare apo të ILOs. Kështu ajo nuk mund të kërkohet:
(a) në raport me ligjin dhe praktikën kombëtare;
(b) në raport me Konventat dhe Rekomandimet ndërkombëtare të punës;
(c) në raport me çështjet që i takojnë proçedurës së lirisë së unionizimit.
Sa më sipër do të thotë që problemet që lidhen me ligjin dhe praktikën kombëtare duhet të merren në
konsideratë nëpërmjet makinerisë së përshtatëshme kombëtare; që problemet që lidhen me Konventat
dhe Rekomandimet ndërkombëtare të punës, duhet të shqyrtohen nëpërmjet proçedurave të ndryshme të
dhëna në nenet 19, 22, 24 dhe 26 të Kushtetutës së ILOs, ose nëpërmjet kërkesave të qeverive dërguar
ILOs për interpretim jo zyrtar; dhe që problemet lidhur me lirinë e unionizimit duhet të merren në
konsideratë nëpëmjet proçedurave speciale të ILOs, të zbatueshme në këtë fushë.
3. Kur Zyra Ndërkombëtare e Punës merr një kërkesë për interpretim të Deklaratës, Zyra konfirmon
marrjen dhe e vë atë përpara Oficerëve të Komitetit mbi Ndërmarrjet Shumëkombëshe. Zyra do të
informojë qeverinë dhe organizatat e interesuara qendrore të punëdhënësve dhe punëtorëve, lidhur me
çdo kërkesë për interpretim të marrë direkt nga një organizatë sipas paragrafit 5 (b) dhe (c).
4. Oficerët e Komitetit mbi Ndërmarrjet Shumëkombëshe do të vendosin unanimisht pas diskutimeve në
grupe, nëse kërkesa mund të merret nën këtë proçedurë. Në rast se ata nuk arrijnë marrëveshje, kërkesa
do t’i jepet Komitetit për vendim.
5. Kërkesat për interpretim mund t’i adresohen Zyrës:
(a) si një rregull i qeverisë së një Shteti anëtar që vepron ose me inisiativën e tij, ose në bazë të
kërkesës së një organizate kombëtare punëdhënësish apo punëtorësh;
(b) nga një organizatë punëdhënësish apo punëtorësh që është përfaqsuese në nivel kombëtar dhe/ose
sektorial, subjekt i kushteve të vendosura në paragrafin 6. Kërkesa të tilla normalisht duhet të kanalizohen nëpërmjet organizatave qendrore në vendin në fjalë;
(c) nga një organizatë ndërkombëtare punëdhënësish apo punëtorësh, në emër të një dege kombëtare
përfaqsuese.
6. Në rastin e 5( b) dhe (c), kërkesa mund të dorëzohet po qe se mund të demonstrohet: (a) që qeveria
në fjalë ka dështuar për dorëzimin e kërkesës në Zyrë; ose (b) që kanë kaluar tre muaj qëkurse organizata i është drejtuar qeverisë, pa pasur një deklaratë lidhur me qëllimin e qeverisë.
7. Në rastin e kërkesave të marra, Zyra do të përgatisë një projekt përgjigje në konsultim me Oficerët e
Komitetit mbi Ndërmarrjet shumëkombëshe. Të gjithë burimet e përshtatëshme të informacionit do të
përdoren, duke përfshirë burimet qeveritare, si edhe ato të punëdhënësve dhe punëtorëve të vendit në
fjalë. Oficerët mund t’i kërkojnë Zyrës të japë një periudhë kohe gjatë së cilës duhet të jepet informacioni.
8.Projekt përgjigja për një kërkesë të marrë do të konsiderohet dhe miratohet prej Komitetit mbi Ndërmarrjet Shumëkombëshe përpara dorëzimit në Organin Qeverisës për miratim.
9. Përgjigja, pas miratimit nga Organi Qeverisës, do t’i dërgohet palëve të interesuara dhe do të botohet
në Buletinin Zyrtar të Zyrës Ndërkombëtare të Punës.

Official Bulletin (Gjenevë, ILO), 1986, Vol.LXIX, SeritëA, Nr.3, faqet.196-197(për të zëvendësuar Pjesën
IV të Proçedurave të miratuara nga Organi Qeverisës në sesionin 214 (Nëntor 1980)). Shih Official Bulletin, 1981, Vol.LXIV, Seritë A, Nr.1, faqet 89-90.
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Deklarata e ILO-s mbi NSHK:
Ç’thotë ajo për Punëtorët?

Burimet
Ku mund të kërkoni asistencë të mëtejshme

ILO–Qendra e ndihmës (helpdesk)
Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) ka një shërbim special të fokusuar për të dhënë
ndihmë në lidhjen e veprimeve të ndërmarrjes me standartet ndërkombëtarë të punës–Qendra
e ndihmës e ILOs.
Shërbimi i Qendrës së ndihmës do t’i përgjigjet kërkesave për këshillim lidhur me çështje
specifike; do të japë shembuj përgjigjesh për pyetjet më të shpeshta dhe do t’ju japi juve
qasje ndaj një mase të gjërë publikimesh, kërkimesh dhe literature.
Qendra e ndihmës mundet gjithashtu t’ju asistojë për të pasur qasje ndaj ekspertizës teknike
të ILOs, në rast se ju kërkoni asistencë në zbatimin e standarteve të punës.
Përfaqësuesit e qeverive, të organizatave të punëdhënësve dhe punëtorëve, si edhe të vetë
ndërmarrjeve, janë të inkurajuar që të përdorin shërbimet e Qendrës së ndihmës.
Për asistencë
Email: assistance@ilo.org
Tel:

+41.22.799.6264

Fax:

+41.22.799.6354

Shkruaj: Helpdesk Manager
International Labour Office
4,route des Morillons
1211 Geneva 22,Switzerland
Kërko: www.ilo.org/empent
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ACTRAV
Si një lidhës kryesor midis Zyrës Ndërkombëtare të Punës dhe punëtorëve, Byroja për Aktivitete
të Punëtorëve (ACTRAV) kordinon të gjitha aktivitetet e Zyrës Ndërkombëtare të Punës që
lidhen me punëtorët dhe organizatat e tyre, si në zyrën qendrore, ashtu edhe në zyrat në bazë.
Misioni i ACTRAVit është të mbajë marrëdhënie të ngushta me lëvizjen sindikaliste nëpër të
gjithë vendet e botës, për t’u dhënë sindikatave mbështetjen e Zyrës Ndërkombëtare të Punës
në përpjekje për të forcuar influencën e tyre nëpërmjet promovimit të aktiviteteve të cilat
mbrojnë dhe çojnë përpara të drejtat e punëtorëve.
Si pasojë e lidhjeve të ngushta me organizatat sindikaliste nëpër të gjithë botën, prezencës së
saj në bazë në rajone të ndryshme si edhe aktiviteteve të saj trajnuese, ACTRAV është në
qendër të një rrjeti të gjërë për informacion të lidhur me lëvizjen sindikaliste. Ky informacion
është vënë në shërbim të Zyrës Ndërkombëtare të Punës dhe palëve përbërëse të tij
(partnerëve), si edhe të publikut në tërësi, nëpërmjet medias, universiteteve dhe OJQve.
Kur bëhet fjalë për aksidente industrialë, arrestimin e një sindikalisti, çështje të ligjit të punës,
etj, ACTRAV do të jetë në gjëndje për t’ju vendosur në lidhje me personat që janë më të ditur
lidhur me problemin konkret dhe që mund t’ju ndihmojnë.
Email: actrav@ilo.org
Fax:

+41227996570

Kërko: www.ilo.org/actrav
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ANEKS
Lista e Konventave dhe Rekomandimeve ndërkombëtare të punës që përmënden në
Deklaratën Tripalëshe të Parimeve lidhur me Ndërmarrjet Shumëkombëshe dhe Politikën
Sociale.
(miratuar prej Organit Qeverisës të Zyrës Ndërkombëtare të Punës në sesionin
204(Gjenevë,Nëntor1977), siç është ndryshuar në sesionet 279(Nëntor2000)dhe 295(Mars2006))

Konventat

No.105

Puna e detyrueshme,1930
Liria e unionizimit dhe ruajtja e së drejtës për organizim,1948
Zbatimi i parimeve të së drejtës për organizim dhe për të negociuar kolektivisht,1949
Pagesa e njëjtë për punëtorët dhe punëtoret për punë me vlerë
të njëjtë,1951
Eleminimi i punës së detyruar,1957

No.110

Kushtet e punësimit të punëtorëve të plantacioneve,1958

No.111

Diskriminimi lidhur me punësimin dhe profesionin,1958

No.115

Mbrojta e punëtorëve ndaj rrezatimit jonizues,1960

No.119

Ruajtja e makinerive,1963

No.122

Politika e punësimit,1964

No.130

Kujdesi shëndetsor dhe përfitimet për sëmundje,1969

No.135
No.136

Mbrojtja dhe lehtësitë që duhet t’u jepen përfaqsuesve të punëtorëve në ndërmarrje,1971
Mbrojtja ndaj rreziqeve të helmimit nga benzeni,1971

No.138

Mosha minimale për punë,1973

No.139

Parandalimi dhe kontrolli i rreziqeve profesionale të shkaktuara
prej substancave dhe agjentëve kancerogjenë,1974

No.142

Këshillimi dhe trajnimi profesional në zhvillimin e burimeve
njerëzore,1975
Ndalimi dhe veprimi i menjëhershëm për eleminimin e formave
më të këqia të punës së fëmijve,1999

No.29
No.87
No.98
No.100

No.182
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