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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at EU er en af Kinas vigtigste handelspartnere og vice versa;

B. henviser til, at der trods de høje vækstrater, der i de seneste 20 år er registreret i Kina, er 
sket en betydelig stigning i landets arbejdsløshedstal;

1. opfordrer Kommissionen til at intensivere den allerede igangværende dialog om 
beskæftigelse og socialpolitik og til at indgå i en struktureret social dialog med Kina inden 
for rammerne af den økonomiske og handelsmæssige dialogmekanisme på højt plan;

2. konstaterer, at åbningen af verdensmarkedet har ført til konkurrence mellem forskellige 
sociale systemer; konstaterer en stigning i det uformelle arbejde i byområder og et øget 
antal krænkelser af princippet om værdigt arbejde til trods for tilstedeværelsen af en 
lovgivningsmæssig ramme for arbejdsvilkår; konstaterer, at ikke alle dele af den kinesiske 
befolkning - selv om åbningen af den kinesiske økonomi har bragt store fordele, som 
bedre adgang til arbejdsmarkedet og et fald i arbejdsløsheden i landområderne - i lige høj 
grad har nydt godt af den økonomiske vækst, og at der opbygges store forskelle mellem 
landets by- og landområder; påpeger, at ulighederne i indkomst, adgang til beskæftigelse, 
social velfærd, sundhed og uddannelse mellem befolkningen i byerne og befolkningen på 
landet udgør en stor samhørighedspolitisk udfordring for Kina;

3. opfordrer til, at handelskonkurrencen mellem Kina og EU baseres på klart fastlagte regler, 
som åbner mulighed for indbyrdes konkurrence samt for virksomhedsstabilitet og 
-optimering for ikke at gå imod arbejdstagernes interesser;

4. påpeger den virkning, Kina som det største eksportland har på verdensøkonomien, og det 
deraf følgende ansvar for i højere grad at respektere de sociale minimumsstandarder; 
glæder sig over den indsats, den centrale og lokale kinesiske forvaltning har gjort på dette 
område; understreger, at der er et absolut behov for en omfattende lovgivning om social 
sikring og sundhedspleje samt for streng og effektiv kontrol med overholdelsen af 
lovgivningen om arbejdsvilkår; understeger, at bæredygtig finansiering af et stabilt 
socialsikrings- og sundhedssystem, som alle landets provinser i lige høj grad nyder godt 
af, er en af de største udfordringer for den kinesiske regering; fremhæver i denne 
forbindelse samarbejdsprojektet mellem EU og Kina om en socialsikringsreform, hvis 
formål er at give kinesiske borgere adgang til fyldestgørende og overkommelig social 
sikring;

5. påpeger den virkning, Kina har på verdensøkonomien, landets ansvar for at overholde de 
sociale minimumsstandarder og betydningen af handelsforbindelserne mellem EU og 
Kina; understreger, at overholdelse af menneskerettighederne og de sociale rettigheder er 
afgørende for samarbejdet mellem EU og Kina;  understreger vigtigheden af at overholde 
og hurtigt gennemføre alle Den Internationale Arbejdsorganisations og 
Verdenshandelsorganisationens regler, inklusive retten til frit at oprette uafhængige 
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fagforbund; støtter bestræbelserne på at sikre anstændige lønninger og arbejdsvilkår; 
kræver gensidig overholdelse af arbejdsretten, navnlig forhindring af anvendelsen af 
ulovlige former for arbejde, såsom børnearbejde og fængselsarbejde; noterer sig de 
forbedringer, den kinesiske regering har opnået, for så vidt angår bedre vilkår for de 
beskæftigede, men konstaterer, at arbejdstagernes rettigheder ikke altid respekteres, fordi 
de arbejdsretlige bestemmelser kun i ringe grad håndhæves, og fordi arbejdsgiverne ofte 
undlader at overholde miljø-, sundheds- og sikkerhedsstandarder, hvilket fører til et farligt 
arbejdsmiljø;  opfordrer til en betragtelig forbedring af den relevante lovgivning; 
understreger vigtigheden af en bedre forsyningskædekontrol, for så vidt angår 
arbejdsvilkår; forventer, at den kinesiske regering og de kinesiske virksomheder anvender 
GSP+ som standard for deres daglige arbejde;

6. betragter intensiveringen af den dialog mellem EU og Kina, der blev lanceret i 2009 med 
det formål at forbedre arbejdsvilkårene og begrænse antallet af arbejdsulykker og 
arbejdssygdomme, som en særdeles vigtig foranstaltning; understreger nødvendigheden af 
udveksling af erhvervsmæssig og social bedste praksis; ønsker en udveksling af bedste 
praksis mellem fagforbundene i EU og Kina for hermed at bidrage til forbedring af 
vilkårene for arbejdsstyrken og overholdelse af ILO’s konventioner;

7. mener, at ILO bør pålægges ansvaret for at føre tilsyn med overholdelsen af disse 
rettigheder;

8. opfordrer til en yderligere forbedring af EU's udviklingsbistand, navnlig inden for 
områder som beskæftigelse, beskyttelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, 
fattigdomsudryddelse, folkesundhed og hygiejne, uddannelse og forbedring af børns 
levevilkår;

9. understreger, at en yderligere forbedring af den kinesiske arbejdsstyrke er vigtig for den 
globale handel;

10. understreger betydningen af at udveksle erfaringer og bedste praksis med hensyn til 
beskæftigelsesmuligheder i forbindelse med udviklingen af grønne job til imødegåelse af 
klimaforandringernes økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger;

11. opfordrer til videreudvikling af et forbedret samarbejde om beskæftigelse af lovlige 
indvandrere og beskyttelse af vandrende arbejdstageres rettigheder og interesser og til 
øget koordinering inden for internationale arbejdsanliggender;

12. konstaterer, at den kinesiske befolkning ældes, og at den tilsyneladende uendelige vækst i 
antallet af disponible arbejdstagere, navnlig lavtuddannede arbejdstagere, synes at ophøre; 
konstaterer, at der sker en forskydning af handelen fra Kina til andre sydøstasiatiske lande 
på grund af mulige omkostningsfordele; anmoder derfor Kommissionen om at forelægge 
en integreret EU-politik for Sydøstasien, som vil forhindre europæiske multinationale 
selskaber i at følge en socialt uacceptabel praksis i disse lande; bemærker, at der i Kinas 
voksende middelklasse burde opstå en øget bevidsthed om arbejdsstandarder - en 
bevidsthed, der i øjeblikket er forholdsvis lav i befolkningen som helhed;

13. konstaterer, at der blandt eksperter hersker forskellige opfattelser med hensyn til de følger, 
som de direkte udenlandske investeringer fra Europa i Kina har for beskæftigelsen i 
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Europa; konstaterer, at det af en række undersøgelser fremgår, at der muligvis ikke er tale 
om nogen målelige negative konsekvenser for beskæftigelsen i Europa, og at direkte 
udenlandske investeringer måske til en vis grad har positive konsekvenser i de europæiske 
afdelinger af de berørte virksomheder; noterer sig også, at det af andre undersøgelser 
fremgår, at der er tale om visse negative konsekvenser for beskæftigelsen i Europa;

14. mener, at import af forfalskede produkter fra Kina ikke blot udgør en trussel mod EU-
forbrugernes sundhed og sikkerhed, men også indvirker negativt på beskæftigelsen i EU;

15. opfordrer europæiske virksomheder med aktiviteter i Kina til at anvende de højeste 
internationale standarder og bedste praksis for så vidt angår virksomheders sociale ansvar 
over for de ansatte;

16. konstaterer, at det kinesiske styre i de seneste måneder i stigende grad har slået hårdt ned 
på de demokratiske rettigheder, bl.a. ved at fængsle og forfølge fagforeningsfolk.
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