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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et EL ja Hiina on teineteise jaoks ühed suurematest kaubanduspartneritest; 

B. arvestades, et Hiinas on viimase kahekümne aasta jooksul registreeritud kiirest 
majanduskasvust hoolimata töötuse tase märkimisväärselt tõusnud,

1. kutsub komisjoni üles tõhustama käimasolevat dialoogi tööhõive- ja sotsiaalpoliitika üle 
ning astuma Hiinaga struktureeritud sotsiaaldialoogi kõrgetasemelise kaubandusdialoogi 
(HLD) raames;

2. märgib, et maailmaturu avanemine on põhjustanud konkurentsi eri sotsiaalsüsteemide 
vahel; märgib mitteformaalse töö kasvavat levikut linnapiirkondades ning inimväärse töö 
põhimõtete rikkumist, hoolimata töötingimusi reguleeriva seadusandliku raamistiku 
olemasolust; märgib, et kuigi Hiina majanduse avanemine on toonud suurt kasu, näiteks 
parem ligipääs tööturule ja töötuse määra langemine maapiirkondades, ei ole kõik Hiina 
elanikkonna segmendid saanud majanduse kasvust võrdselt kasu ning linna ja 
maapiirkondade vahelised erinevused on väga suured; rõhutab, et linna ja maa 
elanikkonna ebavõrdsus sissetulekute, tööhõivele juurdepääsu, sotsiaalkaitse, tervise ja 
hariduse osas kujutab endast olulist probleemi riigi ühtekuuluvuspoliitika jaoks;

3. soovib töötajate huvide vastase tegevuse vältimiseks, et Hiina ja Euroopa Liidu vaheline 
ärikonkurents põhineks kehtestatud eeskirjadel, mis võimaldavad ettevõtjate 
konkureerimist, ettevõtluse püsivust ja optimeerimist;

4. rõhutab Hiina kui suurima ekspordiriigi mõju maailmamajandusele, ning sellega 
kaasnevat vastutust järgida sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb heameelt Hiina 
keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; rõhutab, et ulatuslik, 
rahvusvahelistele standarditele vastav sotsiaalkaitse- ja tervishoiualane seadusandlus ning 
range ja tõhus kontroll töötingimusi reguleeriva seadusandluse järgimise üle on 
vältimatud; rõhutab, et Hiina valitsuse üks olulisemaid ülesandeid on riigi kõikides 
provintsides võrdseid hüvesid pakkuva sotsiaalkindlustus- ja tervishoiusüsteemi järjepidev 
rahastamine; tõstab sellega seoses esile ELi ja Hiina sotsiaalkaitse reformi alast 
koostööprojekti, mille eesmärk on võimaldada Hiina kodanikele juurdepääs piisavale ja 
taskukohasele sotsiaalkindlustusele;

5. rõhutab Hiina tugevat mõju maailmamajandusele, tema vastutust järgida sotsiaalseid 
miinimumnorme, samuti kaubanduslike sidemete tähtsust ELi ja Hiina vahel; rõhutab, et 
ELi ja Hiina vahelises koostöös on oluline järgida inim- ja sotsiaalseid õigusi; rõhutab, kui 
tähtis on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
kõikide eeskirjade, kaasa arvatud sõltumatute ametiühingute vaba moodustamise õiguse 
täitmine ja kiire kohaldamine; toetab inimväärse töötasu maksmist ja inimväärsete 
töötingimuste täitmist; kutsub üles austama teineteise tööalaseid õigusakte, eeskätt 
ennetama illegaalse tööjõu, nagu lapstööjõu ja vangide tööjõu kasutamist; märgib, et Hiina 
valitsus on loonud töötajatele paremaid töötingimusi, ent märgib siiski, et tööõiguse nõrga 
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rakendamise tõttu ei austata alati töötajate õigusi ja töötajad ei järgi sageli keskkonna, 
tervise ja ohutuse standardeid, mis põhjustab omakorda ohtlikke töökeskkondi; nõuab 
asjaomaste õigusaktide põhjalikku parandamist; rõhutab seoses töötingimustega 
tarneahela parema kontrolli tähtsust; ootab, et Hiina valitsus ja ettevõtted võtaksid oma 
igapäevase töö aluseks GSP+ skeemi;

6. peab 2009. aastal ellu kutsutud ELi ja Hiina vahelise dialoogi süvendamist oluliseks 
meetmeks töötingimuste parandamisel ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste arvu 
vähendamisel; rõhutab kogemuste ja heade tavade vahetamise vajalikkust nii äri- kui ka 
sotsiaalvaldkonnas; nõuab parimate tavade vahetamist ELi ja Hiina ametiühingute vahel 
eesmärgiga aidata kaasa tööjõu töötingimuste parandamisele ja ILO konventsioonide 
täitmisele;

7. on seisukohal, et Rahvusvaheline Tööorganisatsioon peaks jälgima, kas neid õigusi ka 
tegelikkuses austatakse;

8. nõuab ELi arenguabi edasist täiustamist, eeskätt sellistes valdkondades nagu tööhõive, 
töötajate tervise ja ohutuse kaitse, vaesuse kaotamine, rahvatervis ja hügieen, haridus ning 
laste elutingimuste parandamine;

9. rõhutab ülemaailmse kaubanduse olulisust Hiina tööjõu olukorra edasisel parandamisel;

10. rõhutab, kui oluline on kliimamuutuse majanduslike, sotsiaalsete ja ökoloogiliste 
tagajärgedega tegelemisel vahetada kogemusi ja häid tavasid, et suurendada töövõimalusi 
keskkonnahoidlike töökohtade loomisega;

11. nõuab täiustatud koostöö edasist arendamist legaalsete immigrantide tööhõive asjus ning 
võõrtööliste õiguste ja huvide kaitsmist ning tugevamat koostööd rahvusvahelistes 
tööküsimustes;

12. märgib, et Hiina rahvastik vananeb ning olemasoleva tööjõu, eriti vähekvalifitseeritud 
töötajate näiliselt lõputu kasv paistab pidurduvat; juhib tähelepanu tõigale, et võimalike 
kulueeliste tõttu on kaubandus Hiinast teistesse Kagu-Aasia riikidesse kandumas; kutsub 
sellest lähtuvalt komisjoni üles looma Kagu-Aasia regioonile ühtset Euroopa poliitikat, 
mis takistaks Euroopa rahvusvaheliste ettevõtete sotsiaalselt vastutustundetut käitumist 
nimetatud riikides; märgib, et Hiina kasvava keskkihi seas võiks tekkida suurem 
teadlikkus sotsiaalnormidest, mis on rahva seas tervikuna praegu suhteliselt vähe 
arenenud;

13. märgib, et Hiinasse tehtavate Euroopa otseste välisinvesteeringute mõju Euroopa 
tööhõivele hinnatakse teaduslikes analüüsides erinevalt; märgib, et mõnest uuringust 
nähtuvalt ei pruugi mõõdetavat negatiivset mõju Euroopa tööhõivele olla ning otsesed 
välisinvesteeringud võivad asjaomaste ettevõtete Euroopa harukontoreid mõjutada teatud 
määral koguni positiivselt; võtab ka teadmiseks uuringud, mis näitavad teatud negatiivseid 
mõjusid Euroopa tööhõivele;

14. leiab, et Hiina päritolu võltsitud toodete importimine ei kujuta mitte üksnes ohtu Euroopa 
tarbijate tervisele ja ohutusele, vaid põhjustab halbu tagajärgi ka Euroopa Liidu 
tööhõivele;
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15. kutsub Hiinas tegutsevaid Euroopa ettevõtteid üles kohaldama töötajate suhtes kõrgeimaid 
rahvusvahelisi sotsiaalse vastutuse standardeid ja häid tavasid;

16. märgib, et viimastel kuudel on Hiina valitsus asunud demokraatlikke õigusi tugevamalt 
maha suruma, sealhulgas ametiühingu liikmeid vangistama ja taga kiusama.
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