
AD\867677FI.doc PE460.639v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2010/2301(INI)

17.6.2011

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

EU:sta ja Kiinasta: kaupan epätasapaino?
(2010/2301(INI))

Valmistelija: Dirk Sterckx



PE460.639v02-00 2/6 AD\867677FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\867677FI.doc 3/6 PE460.639v02-00

FI

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että EU ja Kiina kuuluvat toistensa suurimpien kauppakumppanien 
joukkoon,

B. ottaa huomioon, että vaikka Kiinan talouskasvu on ollut nopeaa viimeisen 20 vuoden 
aikana, maan työttömyysaste on kohonnut huomattavasti,

1. kehottaa komissiota tehostamaan nykyistä työllisyys- ja sosiaalipoliittista vuoropuhelua 
sekä käynnistämään Kiinan kanssa järjestelmällinen sosiaalinen vuoropuhelu osana 
taloutta ja kauppaa koskevaa korkean tason vuoropuhelua;

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja kohtuullisia työoloja koskevien periaatteiden 
rikkomisen, vaikka työoloista on säädetty laeilla; toteaa, että vaikka Kiinan taloudellinen 
avautuminen on tuonut muassaan merkittäviä etuja, kuten paremmat 
työllistymismahdollisuudet ja maaseudun työttömyyden voimakkaan vähentymisen, 
kaikki Kiinan väestösektorit eivät ole yhtäläisesti hyötyneet talouskasvusta ja maan 
maaseudun ja kaupunkialueiden välille on syntymässä eroja; painottaa, että kaupunkien ja 
maaseudun väestön väliset tuloerot sekä epätasa-arvo työnsaannissa, sosiaaliturvassa sekä 
terveydenhuollon ja koulutuksen saatavuudessa ovat Kiinalle merkittävä 
koheesiopolitiikan haaste;

3. vaatii, että Kiinan ja EU:n välisen kauppakilpailun on perustuttava selkeille säännöille, 
jotka mahdollistavat hyvän keskinäisen kilpailuhengen sekä yritysten vakauden ja 
arvonnousun, jotta vältetään työntekijöiden etujen vaarantuminen;

4. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla suurimpana vientimaana on maailmantalouteen, ja 
tämän tilanteen mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa noudattaa sosiaalisia 
vähimmäisnormeja; suhtautuu myönteisesti toimiin, joita Kiinan keskus- ja 
paikallishallinto ovat toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan sosiaaliturvaa ja 
terveydenhoitoa koskevan, kansainväliset standardit täyttävän lainsäädännön olevan 
välttämätöntä, samoin kuin sen, että työoloja koskevan lainsäädännön noudattamista 
valvotaan tiukasti ja tehokkaasti; tähdentää, että eräs Kiinan hallituksen suurimmista 
haasteista on kestävän rahoituksen järjestäminen vakaalle sosiaaliturva- ja 
terveydenhuoltojärjestelmälle, joka tarjoaa samat edut maan kaikissa provinsseissa; 
korostaa tässä yhteydessä EU:n ja Kiinan välistä sosiaaliturvan uudistamista koskevaa 
yhteistyöhanketta, jolla pyritään siihen, että Kiinan kansalaiset pääsisivät asianmukaisen 
ja kohtuuhintaisen sosiaalivakuutuksen piiriin;

5. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla on maailmantalouteen, sen vastuuta sosiaalisten 
vähimmäisnormien noudattamisessa ja EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden merkitystä; 
painottaa, että ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien noudattaminen on oleellisen 
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tärkeää EU:n ja Kiinan välisessä yhteistyössä; korostaa, että on tärkeää noudattaa 
Kansainvälisen työjärjestön ja Maailman kauppajärjestön kaikkia sääntöjä ja panna ne 
nopeasti täytäntöön, mukaan luettuna oikeus vapaasti muodostaa riippumattomia 
ammattiyhdistyksiä; tukee kohtuullista palkkaa ja kunnollisia työoloja koskevia 
pyrkimyksiä; kehottaa molempia osapuolia noudattamaan työlainsäädäntöä ja erityisesti 
estämään laittoman työvoiman, kuten lasten ja vankien, käytön; panee merkille, että 
Kiinan hallitus on parantanut työntekijöiden oloja, mutta toteaa, että työntekijöiden 
oikeuksia ei aina kunnioiteta, koska työlainsäädännön noudattamista valvotaan huonosti ja 
työnantajat jättävät säännöllisesti noudattamatta ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusnormeja, mikä johtaa vaarallisiin työympäristöihin; kehottaa parantamaan 
perusteellisesti asiaa koskevaa lainsäädäntöä; korostaa, että on tärkeää valvoa paremmin 
toimitusketjua työolojen osalta; odottaa, että Kiinan hallitus ja kiinalaiset yritykset ottavat 
GSP+ -järjestelmän päivittäisen työskentelyn lähtökohdaksi;

6. katsoo, että on oleellista tehostaa EU:n ja Kiinan vuonna 2009 työolojen parantamiseksi 
sekä työtapaturmien ja ammattitautien vähentämiseksi käynnistämää vuoropuhelua; 
korostaa, että on välttämätöntä vaihtaa tietoja kauppaa ja sosiaalialaa koskevista hyvistä 
käytännöistä; kehottaa vaihtamaan tietoja parhaista käytännöistä EU:n ja Kiinan 
ammattiyhdistysten välillä, jotta voidaan auttaa parantamaan työoloja ja täyttää 
Kansainvälisen työjärjestön sopimusten vaatimukset;

7. katsoo, että Kansainvälisen työjärjestön vastuulle olisi annettava näiden oikeuksien 
noudattamisen valvonta;

8. kehottaa edelleen parantamaan EU:n kehitysapua erityisesti sellaisilla aloilla kuten 
työllisyys, työturvallisuus ja työterveys, köyhyyden kitkeminen, kansanterveys ja 
hygieniaolot, koulutus sekä lasten elinolojen kohentaminen;

9. korostaa, että maailmankaupan kannalta on tärkeää edelleen parantaa Kiinan työvoiman 
asemaa;

10. korostaa, että on tärkeää vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä 
työllistämismahdollisuuksista vihreiden työpaikkojen kehittämisessä, kun käsitellään 
ilmastonmuutoksen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöä koskevia vaikutuksia;

11. kehottaa tehostamaan edelleen laillisten maahanmuuttajien työllistymistä koskevaa 
yhteistyötä ja siirtotyöläisten oikeuksien ja etujen turvaamista sekä parantamaan 
kansainvälisten työmarkkina-asioiden koordinointia;

12. panee merkille, että Kiinan väestö on ikääntymässä ja että käytettävissä olevan ja 
varsinkin alhaisen ammattitaidon omaavan työvoiman loputtomalta tuntuva kasvu näyttää 
olevan hiipumassa; panee merkille, että on tapahtumassa muutos, joka johtuu 
potentiaalisista kustannuseduista ja jossa kauppa siirtyy Kiinasta muihin Kaakkois-Aasian 
maihin; kehottaa sen vuoksi komissiota ottamaan käyttöön unionin yhtenäisen Kaakkois-
Aasian aluetta koskevan politiikan, jolla estetään eurooppalaisia monikansallisia yrityksiä 
omaksumasta sosiaalisesti vastuuttomia käytäntöjä kyseisissä maissa; toteaa, että Kiinan 
kasvavan keskiluokan olisi paremmin tiedostettava sosiaaliset normit – tällä hetkellä 
sosiaalisten normien tiedostaminen väestön keskuudessa on suhteellisen heikkoa;
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13. panee merkille, että tieteellisissä tutkimuksissa ollaan eri mieltä siitä, mikä vaikutus 
eurooppalaisilla suorilla ulkomaisilla investoinneilla Kiinaan on Euroopan työllisyyteen; 
panee merkille, että eräät tutkimukset osoittavat, että suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan ei mahdollisesti ole mitattavissa olevaa negatiivista vaikutusta Euroopan 
työllisyyteen ja että suorilla ulkomaisilla investoinneilla saattaa jossain määrin olla 
positiivinen vaikutus työllisyyteen kyseisten yritysten toimipisteissä Euroopassa; panee 
merkille myös tutkimukset, jotka osoittavat, että tiettyjä negatiivisia vaikutuksia Euroopan 
työllisyyteen on olemassa;

14. katsoo, että Kiinasta tuodut tuoteväärennökset eivät ainoastaan vaaranna EU:n kuluttajien 
terveyttä ja turvallisuutta, vaan niillä on lisäksi kielteinen vaikutus työllisyyteen EU:ssa;

15. kehottaa Kiinassa toimivia eurooppalaisia yrityksiä noudattamaan tiukimpia mahdollisia 
kansainvälisiä vaatimuksia ja soveltamaan yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyviä 
parhaita käytäntöjä työntekijöihin liittyvissä asioissa;

16. panee merkille, että Kiinan hallinto on viime aikoina yhä enenevässä määrin 
tukahduttanut demokraattisia oikeuksia muun muassa vangitsemalla ja vainoamalla 
ammattiyhdistysaktivisteja.
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