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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. EU räknas som en av Kinas viktigaste handelpartners och vice versa.

B. Trots Kinas höga tillväxttakt under de senaste tjugo åren har arbetslösheten i landet ökat 
avsevärt.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera den nuvarande dialogen om 
sysselsättning och socialpolitik samt att inleda en strukturerad social dialog med Kina 
inom ramen för högnivådialogen om ekonomi och handel.

2. Europaparlamentet konstaterar att avregleringen av världshandeln har medfört konkurrens 
mellan olika sociala system. Parlamentet noterar ett ökande utnyttjande av informellt 
arbete i urbana områden samt brott mot principerna om anständigt arbete trots rättsliga 
ramar för arbetsvillkoren. Parlamentet noterar att den kinesiska ekonomins avreglering 
visserligen har medfört stora fördelar, såsom tillträde till arbetsmarknaden för allt fler och 
sjunkande arbetslöshet på landsbygden, men att inte alla befolkningsgrupper i Kina blivit 
lika gynnade av den ekonomiska tillväxten och att det håller på att uppstå stora klyftor 
mellan städerna och landsbygden. Parlamentet framhåller att ojämlikheten i fråga om 
inkomster, sysselsättning, social välfärd, hälsovård och utbildning mellan stadsborna och 
landsbygdsbefolkningen utgör en betydande sammanhållningspolitisk utmaning för Kina.

3. Europaparlamentet önskar att konkurrensen inom handeln mellan Kina och 
Europeiska unionen ska utspela sig på grundval av fastställda regler som kan följas av 
vardera parten och som dessutom tryggar företagens stabilitet och låter dem komma till 
sin rätt, så att konkurrensen inte skadar de anställdas intressen.

4. Europaparlamentet framhåller det inflytande som Kina i egenskap av största exportland 
har på världsekonomin, och det därav följande ansvaret att respektera sociala 
minimistandarder. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som Kinas centrala och 
lokala myndigheter har gjort på detta område. Parlamentet betonar att det är oumbärligt 
med en övergripande lagstiftning som överensstämmer med alla internationella standarder 
för social trygghet och hälsovård samt en sträng och effektiv kontroll av hur lagstiftningen 
om arbetsvillkor efterlevs. En av de största utmaningarna för Kinas regering är att på ett 
hållbart sätt finansiera ett stabilt system för social trygghet och sjuk- och hälsovård som 
erbjuder samma förmåner i alla landets provinser. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang EU:s och Kinas samarbetsprojekt om en reform av den sociala tryggheten, 
vilket syftar till att Kinas invånare ska få en adekvat socialförsäkring till överkomligt pris.

5. Europaparlamentet framhåller det inflytande som Kina har på världsekonomin, dess 
ansvar att respektera sociala minimistandarder samt hur viktiga handelsförbindelserna 
mellan EU och Kina är. Parlamentet betonar att respekten för de mänskliga och sociala 
rättigheterna är grundläggande i samarbetet mellan EU och Kina. Parlamentet 
understryker hur viktigt det är att följa och snabbt införa ILO:s och WTO:s samtliga 
bestämmelser, inklusive rätten att fritt bilda oberoende fackföreningar. Parlamentet stöder 
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strävandena efter rimliga löner och arbetsvillkor. Parlamentet efterlyser ömsesidig respekt 
för arbetslagstiftningen, särskilt förebyggandet av olagliga arbetsformer, t.ex. barnarbete 
och fångarbete. Kinas regering har gjort framsteg när det gäller bättre villkor för anställda, 
men parlamentet noterar att arbetstagarnas rättigheter inte alltid respekteras på grund av 
att arbetslagstiftningen genomdrivs slarvigt och att arbetsgivarna ofta ignorerar miljö-, 
hälso- och säkerhetsstandarder, vilket leder till farliga arbetsmiljöer. Parlamentet 
efterlyser en ordentlig förbättring av den berörda lagstiftningen. Det är viktigt med bättre 
kontroll av leveranskedjan i samband med arbetsvillkoren. Parlamentet förväntar sig att 
Kinas regering och de kinesiska företagen följer GSP+ som standard i sitt dagliga arbete.

6. Parlamentet anser det som en väsentlig åtgärd att den dialog som 2009 inleddes mellan 
EU och Kina för att förbättra arbetsförhållandena samt minska olycksfallen i arbetet och 
yrkessjukdomarna har intensifierats. Parlamentet understryker att det är nödvändigt att 
utbyta god praxis avseende handel och sociala frågor. Parlamentet efterlyser utbyte av 
bästa praxis mellan EU och de kinesiska fackförbunden, som ett bidrag till förbättringen 
av de anställdas arbetsförhållanden och efterlevnaden av ILO:s konventioner.

7. Europaparlamentet anser att ILO bör få i uppdrag att övervaka att dessa rättigheter följs.

8. Europaparlamentet efterlyser en ytterligare förbättring av EU:s utvecklingsbistånd, 
framför allt inom sådana områden som anställning, arbetarskydd, fattigdomsutrotning, 
folkhälsa och hygien, utbildning och bättre levnadsvillkor för barn.

9. Europaparlamentet framhåller världshandelns betydelse för att Kinas arbetstagare ska få 
det bättre.

10. Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att det utbyts erfarenheter och bästa praxis 
vad gäller sysselsättningsmöjligheter i samband med utvecklingen av gröna arbetstillfällen 
när man handskas med klimatförändringarnas ekonomiska, sociala och miljömässiga 
följder.

11. Europaparlamentet vill att ett bättre samarbete kring sysselsättning för lagliga invandrare 
och skydd av migrerande arbetstagares rättigheter och intressen ska vidareutvecklas, 
tillsammans med en förstärkt samordning i internationella arbetsmarknadsfrågor.

12. Europaparlamentet noterar att den kinesiska befolkningen blir allt äldre, och att den till 
synes oändliga ökningen av tillgänglig arbetskraft, särskilt lägre utbildad arbetskraft, 
verkar upphöra. Det sker en förflyttning av handeln från Kina till andra länder i 
Sydostasien på grund av potentiella kostnadsfördelar. Kommissionen uppmanas därför att 
utarbeta en integrerad EU-politik för Sydostasien för att motverka socialt ansvarslöst 
agerande från europeiska multinationella företags sida i dessa länder. Parlamentet noterar 
att den växande medelklassen i Kina torde bli alltmer medveten om sociala normer, i en 
situation där befolkningen överlag inte i någon högre grad utmärks av sådan medvetenhet.

13. Europaparlamentet noterar att det råder delade meningar i vetenskapliga kretsar om vilka 
följder de europeiska direkta utlandsinvesteringarna i Kina fått för sysselsättningen i 
Europa. Vissa undersökningar ger vid handen att den europeiska sysselsättningen inte i 
mätbar grad påverkats negativt och att de direkta utlandsinvesteringarna i viss 
utsträckning fått positiva effekter för arbetstillfällena i de berörda företagens europeiska 
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filialer. Parlamentet noterar också undersökningar som tyder på att sysselsättningen i 
Europa i viss mån påverkats negativt.

14. Europaparlamentet anser att importen av förfalskade produkter från Kina inte bara innebär 
risker för de europeiska konsumenternas hälsa och säkerhet utan också skadar 
sysselsättningen inom EU.

15. Europaparlamentet uppmanar europeiska företag som verkar i Kina att tillämpa högsta 
internationella normer och bästa praxis i fråga om företagens sociala ansvar gentemot de 
anställda.

16. Europaparlamentet noterar att den kinesiska regimen under de senaste månaderna allt 
oftare gjort våld på de demokratiska rättigheterna, bland annat genom att sätta 
fackföreningsfolk i fängelse eller trakassera dem.
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