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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de EU en China tot elkaars belangrijkste handelspartners gerekend 
worden,

B. overwegende dat ondanks de hoge groeicijfers in China in de afgelopen twee decennia het 
werkloosheidspercentage in het land aanzienlijk is gestegen,

1. verzoekt de Commissie de bestaande dialoog over werkgelegenheid en sociaal beleid te 
intensiveren en een gestructureerde sociale dialoog met China aan te gaan in het kader van 
de dialoog op hoog niveau over economie en handel;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale systemen door het openen van de wereldmarkt; 
noteert een stijging van informele arbeid in stedelijke gebieden alsook inbreuken op 
principes van waardig werk ondanks een wetgevend kader inzake arbeidsvoorwaarden; 
merkt op dat, hoewel de openstelling van de Chinese economie grote voordelen heeft 
opgeleverd, bijvoorbeeld betere toegang tot de arbeidsmarkt en een daling van de 
werkloosheid op het platteland, niet alle lagen van de Chinese bevolking in gelijke mate 
van de sterke economische groei hebben geprofiteerd en grote verschillen tussen de 
stedelijke en de plattelandsgebieden van het land ontstaan;  wijst erop dat de ongelijkheid 
op het gebied van inkomen, toegang tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, gezondheid en 
onderwijs tussen de stedelijke en de plattelandsbevolking een aanzienlijke uitdaging voor 
het cohesiebeleid van China oplevert;

3. spreekt de wens uit dat de commerciële concurrentie tussen China en de Europese Unie 
volgens de gestelde regels zou verlopen, zodat respectvolle wedijver mogelijk wordt, en 
de stabiliteit en de valorisatie van de ondernemingen wordt gegarandeerd opdat de 
belangen van de werknemers niet geschaad worden;

4. wijst op de invloed die China als grootste exportland heeft op de wereldeconomie en de 
daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op dit vlak geleverde inspanningen door de Chinese 
centrale en lokale overheden; acht een alomvattende, aan alle internationale normen 
voldoende wet inzake sociale zekerheid en gezondheidszorg alsook een strikte en 
doeltreffende controle op het naleven van de wetgeving op arbeidsvoorwaarden absoluut 
noodzakelijk; wijst erop dat een duurzame financiering van een stabiel sociale zekerheids-
en gezondheidsstelsel dat alle provincies van het land in gelijke mate ten goede komt, een
van de grootste uitdagingen van de Chinese regering is;  vestigt in dat opzicht de aandacht 
op het Social Security Reform Co-Operation Project tussen de EU en China, dat als doel 
heeft de Chinese burgers toegang te bieden tot een adequate en betaalbare sociale 
zekerheid;

5. wijst op de impact die China heeft op de mondiale economie, op de verantwoordelijkheid 
van het land wat de naleving van sociale minimumnormen betreft en op het feit dat de 
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handelsbetrekkingen tussen de EU en China belangrijk zijn;  benadrukt het feit dat 
eerbiediging van de mensenrechten en de sociale rechten in het kader van de 
samenwerking tussen de EU en China essentieel is; onderstreept het feit dat het belangrijk 
is alle regels van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie, 
inclusief degene die betrekking hebben op het recht op de vrije oprichting van 
onafhankelijke vakbonden, na te leven en snel uit te voeren; steunt de strijd voor 
behoorlijke lonen en arbeidsomstandigheden; vraagt wederzijdse naleving van de 
arbeidswetgeving, met name de preventie van illegale vormen van arbeid, bijvoorbeeld 
kinderarbeid en dwangarbeid; merkt op dat de Chinese regering verbeteringen heeft 
gerealiseerd wat betere voorwaarden voor werknemers betreft, maar stelt vast dat de 
rechten van de werknemers niet altijd worden geëerbiedigd als gevolg van een gebrekkige 
handhaving van de arbeidswetgeving en doordat de werkgevers de normen op het gebied 
van milieu, gezondheid en veiligheid vaak niet naleven, met als gevolg een gevaarlijke
arbeidsomgeving; vraagt een grondige verbetering van de wetgeving op dit gebied; 
benadrukt het feit dat het belangrijk is de toeleveringsketen beter te controleren wat de 
arbeidsomstandigheden betreft; verwacht dat de Chinese regering en de Chinese bedrijven 
het SAP+ als norm voor hun dagelijkse activiteit nemen;

6. acht het van wezenlijk belang dat de in 2009 opgestarte dialoog tussen de EU en China 
met het oog op de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de vermindering van het 
aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten wordt geïntensiveerd;  onderstreept het feit dat 
goede praktijken op commercieel en sociaal gebied moeten worden uitgewisseld; vraagt 
een uitwisseling van beste praktijken tussen de vakbonden in de EU en China, om te 
helpen de arbeidsomstandigheden van de beroepsbevolking te verbeteren en de IAO-
conventies na te leven;

7. is van mening dat het toezicht op de daadwerkelijke naleving van deze rechten moet 
worden toevertrouwd aan de IAO;

8. dringt aan op verdere verbetering van de ontwikkelingshulp van de EU, met name op 
terreinen zoals werkgelegenheid, bescherming van de veiligheid en gezondheid op het 
werk, armoedebestrijding, volksgezondheid en hygiëne, onderwijs en verbetering van de 
levensomstandigheden van kinderen;

9. wijst erop dat verdere verbeteringen voor Chinese arbeidskrachten van belang zijn voor de 
wereldhandel;

10. benadrukt het belang van het uitwisselen van ervaring en optimale werkmethoden wat 
betreft werkgelegenheidskansen bij het creëren van groene banen, als het gaat om de 
aanpak van de economische, sociale en milieueffecten van de klimaatverandering;

11. dringt aan op de verdere ontwikkeling van verbeterde samenwerking wat betreft de 
werkgelegenheid van legale immigranten en de bescherming van de rechten en belangen 
van migrerende werknemers alsook op betere coördinatie in internationale 
arbeidsaangelegenheden;

12. merkt op dat de Chinese bevolking vergrijst en de schijnbaar oneindige groei van het 
aantal beschikbare werkkrachten, vooral lager geschoolde arbeidskrachten, lijkt te 
eindigen; stelt vast dat er een handelsverlegging plaatsvindt van China naar andere 
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Zuidoost-Aziatische landen door potentiële kostenvoordelen; vraagt daarom aan de 
Commissie een geïntegreerd Europees beleid voor de Zuidoost-Aziatische regio dat
Europese multinationals zal weerhouden van sociaal onverantwoord gedrag in deze 
landen; constateert dat in de gestaag aangroeiende middenklasse van de Chinese 
samenleving het besef van maatschappelijke normen misschien wel aan het toenemen is, 
een besef dat echter bij de bevolking als geheel nog niet zo uitgesproken aanwezig is;

13. merkt op dat de wetenschappelijke analyses uiteenlopen wat betreft de gevolgen van 
Europese directe buitenlandse investeringen in China voor de werkgelegenheid in Europa; 
merkt op dat uit sommige studies blijkt dat er wellicht geen sprake is van meetbare 
negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Europa, en dat directe buitenlandse 
investeringen tot op zekere hoogte een positief effect kunnen hebben op de 
werkgelegenheid in de Europese vestigingen van de betrokken bedrijven; neemt ook 
kennis van studies waaruit blijkt dat sprake is van bepaalde negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid in Europa;

14. is van mening dat de invoer van namaakproducten uit China niet alleen een gevaar 
betekent voor de gezondheid en de veiligheid van de Europese consument, maar ook 
funest is voor de werkgelegenheid in de Europese Unie;

15. dringt er bij Europese ondernemingen die in China werkzaam zijn op aan met betrekking 
tot de werknemers de hoogste internationale normen en optimale werkmethoden op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen toe te passen;

16. merkt op dat de democratische rechten de afgelopen maanden steeds vaker door het 
Chinese regime werden beknot en dat in dit verband ook vakbondsleden gevangen 
werden genomen en vervolgd.
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