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Ændringsforslag 1
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1a. henviser til, at Kinas 1,3 mia. store
befolkning genererer en arbejdsstyrke på
730 mio. mennesker, der dermed udgør
verdens største beskæftigelsesmæssige
udfordring;
Or. es

Ændringsforslag 2
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1b. henviser til, at der trods de høje
vækstrater, der i de seneste 20 år er
registreret i Kina, er forekommet en
betydelig stigning i landets
arbejdsløshedstal;
Or. es

Ændringsforslag 3
Jean Lambert
Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1a. henviser til, at der er stærke tegn på,
at forsyningskædekontrollen ikke
fungerer efter hensigten; gør opmærksom
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på, at nylige undersøgelser tyder på, at
kontrolmekanismer systematisk
undergraves af arbejdsgivere gennem
f.eks. dobbelt bogføring, falske
lønningssedler og falske
fagforeningsrepræsentanter; gør desuden
opmærksom på, at lokale myndigheder
kun modvilligt fører tilsyn med fabrikker
og modtager bonusser for ikke at foretage
kontrol;
Or. en

Ændringsforslag 4
Jean Lambert
Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1b. opfordrer Kommissionen til at
intensivere den allerede eksisterende
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;
Or. en

Ændringsforslag 5
Mara Bizzotto
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

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
PE464.737v01-00
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2. konstaterer, at åbningen af
verdensmarkedet har ført til konkurrence
mellem forskellige sociale systemer;
konstaterer, at illoyal konkurrencepraksis
baseret på krænkelser af
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krænkelser af princippet om værdigt
arbejde til trods for tilstedeværelsen af en
lovgivningsmæssig ramme for
arbejdsvilkår; konstaterer en bedre
adgang til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som
følge af åbningen af den kinesiske
økonomi;

arbejdstagerrettigheder,
menneskerettigheder og børns rettigheder
og brud på miljø- og
folkesundhedsstandarder stadig
kendetegner den kinesiske økonomi;

Or. it

Ændringsforslag 6
Roger Helmer
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;

2. konstaterer, at åbningen af
verdensmarkedet har ført til konkurrence
mellem forskellige sociale systemer;
konstaterer en stigning i det uformelle
arbejde i byområder; konstaterer en bedre
adgang til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 7
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. konstaterer, at åbningen af
verdensmarkedet har ført til konkurrence
AM\865827DA.doc
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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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som
følge af åbningen af den kinesiske
økonomi;

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 der, selv om
åbningen af den kinesiske økonomi har
bragt store fordele, er behov for i højere
grad at være opmærksom på de forskelle,
der er ved at opstå mellem landets
byområder og landdistrikter; påpeger, at
denne situation for så vidt angår
indkomster og adgang til beskæftigelse,
social velfærd, sundhed og uddannelse
øger ulighederne mellem befolkningen i
byerne og befolkningen på landet og
udgør en kolossalt stor politisk udfordring
for Kina;
Or. es

Ændringsforslag 8
Paul Murphy
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som
følge af åbningen af den kinesiske
økonomi;

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 åbningen af
den kinesiske økonomi over for global
kapitalisme har medført en uhyre stor
forskydning af velstand fra arbejde til
kapital; konstaterer, at den andel af BNP,
der går til lønninger, mellem 1983 og
2005 faldt fra 57 % til 37 % trods en årlig
stigning i arbejdskraftproduktiviteten på
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næsten 10 %;
Or. en

Ændringsforslag 9
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;

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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;
finder det ønskeligt at gøre overholdelse
af menneskerettighederne til grundpillen i
det økonomiske samarbejde mellem EU
og Kina, hvilket bl.a. vil føre til respekt for
arbejdstagerne i virksomhederne;
Or. de

Ændringsforslag 10
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. konstaterer, at åbningen af
verdensmarkedet har ført til konkurrence
mellem forskellige sociale systemer;
konstaterer en stigning i det uformelle
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arbejde i byområder og et øget antal
krænkelser af princippet om værdigt
arbejde til trods for tilstedeværelsen af en
lovgivningsmæssig ramme for
arbejdsvilkår; konstaterer en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;

arbejde i byområder og et øget antal
krænkelser af princippet om værdigt
arbejde til trods for tilstedeværelsen af en
lovgivningsmæssig ramme for
arbejdsvilkår; konstaterer en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;
konstaterer, at der stadig ikke tages
tilstrækkeligt hensyn til
menneskerettighederne i Kina, selv om
disse er en absolut nødvendig
forudsætning for stabile forbindelser
mellem arbejdstagere og arbejdsgivere;
Or. de

Ændringsforslag 11
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;

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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;
bemærker, at der trods ratifikationen af
ILO-konvention nr. 138 og nr. 182 stadig
kan konstateres mangler hvad angår
forbud mod børnearbejde;
Or. de
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Ændringsforslag 12
Franz Obermayr
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

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 en bedre adgang
til arbejdsmarkedet og et fald i
arbejdsløsheden i landområderne som følge
af åbningen af den kinesiske økonomi;

2. konstaterer, at åbningen af
verdensmarkedet har ført til konkurrence
mellem forskellige sociale systemer;
konstaterer med forbavselse 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 en
bedre adgang til arbejdsmarkedet og et fald
i arbejdsløsheden i landområderne som
følge af åbningen af den kinesiske
økonomi;
Or. de

Ændringsforslag 13
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
2a. bemærker, at de seneste års høje
økonomiske vækst i Kina ikke i lige høj
grad har tilgodeset alle dele af den
kinesiske befolkning, og at den sociale
kløft mellem rig og fattig gradvist bliver
større og større;
Or. en

Ændringsforslag 14
Philippe Boulland
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Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
2a. 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;
Or. fr

Ændringsforslag 15
Roger Helmer
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring
og sundhedspleje samt af streng kontrol
med overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten
til frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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;

Or. en

Ændringsforslag 16
Roger Helmer
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Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring
og sundhedspleje samt af streng kontrol
med overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten
til frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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 Folkerepublikken
Kina som et selvstændigt land er i sin
fulde ret til at fastsætte sine egne
standarder og fremgangsmåder med
hensyn til beskæftigelse og sikkerhed på
arbejdspladsen;

Or. en

Ændringsforslag 17
Roger Helmer
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. påpeger den virkning, Kina som det
største eksportland har på
verdensøkonomien; glæder sig over den
indsats, den centrale og lokale kinesiske
forvaltning har gjort på dette område;
understreger vigtigheden af en omfattende
lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;
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Or. en

Ændringsforslag 18
Paul Murphy
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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; konstaterer,
at den centrale og lokale kinesiske
forvaltning har indført lovgivning på dette
område; konstaterer dog også, at denne
lovgivning i vid udstrækning ikke
overholdes, og at den håndhæves
lempeligt af myndighederne; understreger
vigtigheden af en omfattende lovgivning
om social sikring og sundhedspleje samt af
streng kontrol med overholdelsen af
lovgivningen om arbejdsvilkår gennem
reelt uafhængige og demokratiske
fagforeninger; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;
opfordrer EU-baserede virksomheder med
aktiviteter i Kina til fuldt ud at overholde
sociale minimumsstandarder, til at tillade
reelt uafhængige og demokratiske
fagforeninger at være aktive i disse
virksomheder og til at give dem fuld ret til
at føre kollektive forhandlinger;
Or. en

Ændringsforslag 19
Sergio Gaetano Cofferati
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Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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; noterer sig
den indsats, den centrale og lokale
kinesiske forvaltning har gjort på dette
område, men mener, at den stadig så langt
fra er stor nok til at opfylde behovet;
understreger vigtigheden af en omfattende
lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund; mener,
at alle handelsaftaler mellem EU og Kina
bør indeholde en bindende klausul, hvori
det udtrykkeligt kræves, at parterne
overholder de grundlæggende
menneskerettigheder, arbejdstagernes
rettigheder som fastlagt i ILOstandarderne og retten til frit at danne
fagforeninger;
Or. it

Ændringsforslag 20
Mara Bizzotto
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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
AM\865827DA.doc
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kinesiske forvaltning har gjort på dette
område; understreger vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring
og sundhedspleje samt af streng kontrol
med overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

og lokale kinesiske forvaltning har gjort på
dette område, og som i øjeblikket så langt
fra opfylder behovet; understreger
vigtigheden af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger betydningen af
at føre tilsyn med illoyal konkurrence og
overholdelsen af bestemmelser om
beskyttelse af forbrugernes helbred;
understreger vigtigheden af at overholde
Den Internationale Arbejdsorganisations
regler og af retten til frit at organisere sig i
fagforbund;
Or. it

Ændringsforslag 21
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; fremhæver i denne
forbindelse samarbejdsprojektet mellem
EU og Kina om en socialsikringsreform,
hvormed formålet er at give kinesiske
borgere adgang til fyldestgørende og
overkommelig social sikring; understreger
vigtigheden af at overholde Den
Internationale Arbejdsorganisations regler
og af retten til frit at organisere sig i
fagforbund;
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Or. de

Ændringsforslag 22
Traian Ungureanu
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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, idet der må
lægges særlig vægt på overholdelsen af
gældende lovgivning om intellektuel
ejendomsret; glæder sig over den indsats,
den centrale og lokale kinesiske forvaltning
har gjort på dette område; understreger
vigtigheden af en omfattende lovgivning
om social sikring og sundhedspleje samt af
streng kontrol med overholdelsen af
lovgivningen om arbejdsvilkår;
understreger vigtigheden af at overholde
Den Internationale Arbejdsorganisations
regler og af retten til frit at organisere sig i
fagforbund;
Or. en

Ændringsforslag 23
Franz Obermayr
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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
AM\865827DA.doc

3. 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
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kinesiske forvaltning har gjort på dette
område; understreger vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

kinesiske forvaltning har gjort på dette
område; understreger, det er absolut
nødvendigt med en omfattende lovgivning
om social sikring og sundhedspleje samt
med streng og effektiv kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;
Or. de

Ændringsforslag 24
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler, navnlig
reglerne om sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen, og af retten til frit at
organisere sig i fagforbund;
Or. de

Ændringsforslag 25
Thomas Mann
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Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;
konstaterer, at Kina som medlem af WTO
ikke i tilstrækkelig grad sikrer
overholdelsen af de principper og
forpligtelser, som det accepterede ved
undertegnelsen af tiltrædelsesprotokollen,
navnlig med hensyn til beskyttelse af
ophavsret og undgåelse af
eksportrestriktioner, hvilket forvrider den
globale konkurrence og dermed har
negative følger for EU;
Or. de

Ændringsforslag 26
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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
AM\865827DA.doc

3. 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
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over den indsats, den centrale og lokale
kinesiske forvaltning har gjort på dette
område; understreger vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

over den indsats, den centrale og lokale
kinesiske forvaltning har gjort på dette
område; understreger vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;
betragter intensiveringen af den dialog
mellem EU og Kina, der lanceredes i 2009
med det formål at forbedre
arbejdsvilkårene og begrænse antallet af
arbejdsulykker og arbejdssygdomme, som
en særdeles vigtig foranstaltning;
Or. de

Ændringsforslag 27
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;
gør opmærksom på, at den arbejdsretlige
dimension som led i et tættere økonomisk
samarbejde mellem Kina og EU bør
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indtage en vigtigere plads i den bilaterale
dialog mellem Europa og Kina om
retsstatsprincippet;
Or. de

Ændringsforslag 28
Jean Lambert
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;

3. 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 vigtigheden af en
omfattende lovgivning om social sikring og
sundhedspleje samt af streng kontrol med
overholdelsen af lovgivningen om
arbejdsvilkår; understreger vigtigheden af
at overholde Den Internationale
Arbejdsorganisations regler og af retten til
frit at organisere sig i fagforbund;
opfordrer EU's repræsentanter i EUKina-dialogen til at understrege behovet
for bedre forsyningskædekontrol for så
vidt angår arbejdsvilkår;
Or. en

Ændringsforslag 29
Sergio Gaetano Cofferati
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. mener, at ILO bør pålægges ansvaret
for at føre tilsyn med overholdelsen af
disse rettigheder;
Or. it

Ændringsforslag 30
Sergio Gaetano Cofferati
Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3b. understreger, at manglende
overholdelse af de grundlæggende
menneskerettigheder, arbejdstagernes
rettigheder som fastlagt i ILOstandarderne og retten til frit at danne
fagforeninger primært er en uacceptabel
krænkelse af selve grundlaget for civil
sameksistens, men også i alvorlig grad
forvrider konkurrencen mellem
virksomheder med aktiviteter i forskellige
lande;
Or. it

Ændringsforslag 31
Traian Ungureanu
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. understreger betydningen af
handelsforbindelser mellem EU og Kina
og kræver gensidig overholdelse af
arbejdsretten, navnlig forhindring af
anvendelsen af ulovlige former for
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menneskelig kapital såsom børnearbejde,
fængselsarbejde og enhver anden form
for sådanne menneskelige
arbejdskraftressourcer; understreger
betydningen af at bevare niveauet for fair
konkurrence mellem de to parter ved at
forhindre enhver form for prisdumping
som følge af billig arbejdskraft, ved at
sikre overholdelse af tilfredsstillende
arbejdsvilkår gennem anvendelse af de af
ILO allerede fastlagte regler og
procedurer og ved at indgå i et fair
handelspartnerskab;
Or. en

Ændringsforslag 32
Traian Ungureanu
Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3b. glæder sig over de forbedringer, som
den centrale og lokale kinesiske
forvaltning har foretaget for at give
arbejdstagerne bedre vilkår, men mener
alligevel, at der bør gøres flere
bestræbelser på at forbedre lovgivningen,
og kræver hurtig gennemførelse af de
internationale arbejdsstandarder med
henblik på at forhindre eventuelle
fremtidige forstyrrelser i
handelsforbindelserne mellem EU og
Kina;
Or. en

Ændringsforslag 33
Roger Helmer
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. finder, at Udvalget om Beskæftigelse
og Sociale Anliggender i kraft af sit
sagsområde og på grundlag af sit
kendskab til internationale standarder
kunne foreslå Folkerepublikken Kina at
indføre visse krav vedrørende sikkerhed
på arbejdspladsen;
Or. en

Ændringsforslag 34
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. 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;
Or. en

Ændringsforslag 35
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3b. understreger, at en yderligere
forbedring af den kinesiske arbejdsstyrke
er vigtig for den globale handel;
opfordrer til etablering af en omfattende
EU-Kina-konsultationsmekanisme inden
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for uddannelse som et egnet middel til at
styrke det akademiske samarbejde,
udvekslingen af studerende og
uddannelsen af lærere; understreger
behovet for at øge samarbejdet i
sundhedssektoren, navnlig gennem
udveksling af erfaringer og
kontrolforanstaltninger vedrørende
hiv/aids og andre alvorlige sygdomme;
Or. en

Ændringsforslag 36
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3c. 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;
Or. en

Ændringsforslag 37
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3d. 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;
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Or. en

Ændringsforslag 38
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 3 e (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3e. efterlyser yderligere forbedringer af
regeringens samt arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationernes
kønsmainstreamingkapacitet med henblik
på effektivt at fremme ligestilling mellem
kvinder og mænd i nationale
beskæftigelsespolitikker;
Or. en

Ændringsforslag 39
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 3 f (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3f. opfordrer til opstilling af en egnet
ramme for øget samarbejde mellem EU's
og Kinas fagforeninger som et passende
instrument til forbedring af
arbejdsstyrkens arbejdsvilkår, udveksling
af bedste praksis på dette område og
opfyldelse af kravene i ILOkonventionerne;
Or. en

Ændringsforslag 40
Rovana Plumb
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 g (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3g. opfordrer Kommissionen til i
frihandels- og investeringsaftaler at
medtage klausulen om virksomheders
sociale ansvar for at efterleve ILO's otte
grundlæggende konventioner og de fire
allervigtigste af disse;
Or. en

Ændringsforslag 41
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 3 h (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3h. opfordrer Kommissionen til at
medtage en social klausul i WTO-aftaler i
overensstemmelse med ILO's
grundlæggende arbejdsstandarder;
Or. en

Ændringsforslag 42
Philippe Boulland
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. efterlyser øget udveksling af god
praksis på det handelsmæssige og sociale
område mellem EU og Kina;
Or. fr
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Ændringsforslag 43
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. påpeger, at en af de største
udfordringer for de kinesiske
myndigheder er finansieringen af et
stabilt socialsikrings- og
sundhedsplejesystem og forfølgelsen af
såvel en socialpolitik som en
beskæftigelsespolitik, der overholder
internationale standarder og i lige høj
grad kommer alle landets provinser til
gode; understreger betydningen af at
træffe effektive politiske foranstaltninger
til omfordeling af velstanden blandt
landets regioner for at begrænse de i
øjeblikket eksisterende store forskelle
mellem dem og sikre en mere bæredygtig
vækst;
Or. es

Ændringsforslag 44
Gesine Meissner
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. forventer, eftersom europæiske
borgere tager det for givet, at deres
leverandører overholder de internationale
aftaler, der er en forudsætning for GSP+,
at Folkerepublikken Kina og dens
virksomheder uden undtagelse benytter de
samme aftaler som standard for deres
daglige arbejde, og at Folkerepublikken
Kina sætter en stopper for leveringen af
forfalskede varer og andre produkter fra
tvangsarbejdslejre til EU;
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Or. de

Ændringsforslag 45
Roger Helmer
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. 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;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 46
Mara Bizzotto
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. 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;
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Or. it

Ændringsforslag 47
Paul Murphy
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. 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;

4. konstaterer, at det kinesiske styre og
store multinationale selskaber baseret i
Kina gør brug af truslen om udflytning til
andre lande i et forsøg på at holde
kinesiske arbejdstageres lønninger på et
lavt niveau; konstaterer, at 14,4 % af
arbejdstagerne i 2009 kom ud for ikke at
få deres lønninger udbetalt;

Or. en

Ændringsforslag 48
Thomas Mann
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. 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;

4. 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;
bemærker, at der i Kinas voksende
middelklasse burde opstå øget bevidsthed
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om arbejdsstandarder - en bevidsthed, der
i øjeblikket er forholdsvis lav i
befolkningen som helhed;
Or. de

Ændringsforslag 49
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. 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;

4. 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;
Or. es

Ændringsforslag 50
Paul Murphy
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
investeringer fra Europa i Kina ikke har
målelige negative konsekvenser for
beskæftigelsen i Europa, men tværtimod
har positive konsekvenser i de europæiske
afdelinger af de berørte virksomheder.
AM\865827DA.doc

5. konstaterer, at EU-baserede store
selskaber søger at udnytte de lave
lønninger i Kina til at sænke lønnen og
forværre vilkårene for EU-baserede
arbejdstagere i et kapløb mod bunden;
efterlyser international solidaritet og
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foranstaltninger fra den internationale
fagbevægelses side med henblik på at
imødegå denne taktik og kæmpe for
anstændige lønninger og vilkår for alle
arbejdstagere;
Or. en

Ændringsforslag 51
Mara Bizzotto
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
investeringer fra Europa i Kina ikke har
målelige negative konsekvenser for
beskæftigelsen i Europa, men tværtimod
har positive konsekvenser i de europæiske
afdelinger af de berørte virksomheder.

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
investeringer fra Europa i forsøget på at
drage fordel af lønomkostningsforskellene
medfører en udflytning af produktionen
og en svækkelse af Europas industrielle
grundlag med alt, hvad dette indebærer på
jobfronten; henleder desuden
opmærksomheden på de negative følger,
som kinesiske direkte investeringer har
uden for EU, f.eks. i afrikanske lande;
Or. it

Ændringsforslag 52
Jean Lambert
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
investeringer fra Europa i Kina ikke har
målelige negative konsekvenser for
beskæftigelsen i Europa, men tværtimod
har positive konsekvenser i de europæiske
afdelinger af de berørte virksomheder.

5. 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 Europa;
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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;
understreger, at offentlige instanser i EU
ikke bør tilskynde til udflytninger og slet
ikke støtte dem økonomisk;
Or. en

Ændringsforslag 53
Sari Essayah
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
investeringer fra Europa i Kina ikke har
målelige negative konsekvenser for
beskæftigelsen i Europa, men tværtimod
har positive konsekvenser i de europæiske
afdelinger af de berørte virksomheder.

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
investeringer fra Europa i Kina muligvis
har negative konsekvenser for
beskæftigelsen i Europa, men at de på den
anden side måske også har positive
konsekvenser i de europæiske afdelinger af
de berørte virksomheder;
Or. fi

Ændringsforslag 54
Franz Obermayr
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
AM\865827DA.doc

5. konstaterer, at de direkte udenlandske
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investeringer fra Europa i Kina ikke har
målelige negative konsekvenser for
beskæftigelsen i Europa, men tværtimod
har positive konsekvenser i de europæiske
afdelinger af de berørte virksomheder.

investeringer fra Europa i Kina ikke altid
har negative konsekvenser for
beskæftigelsen i Europa, men tværtimod
undertiden også har positive konsekvenser
i de europæiske afdelinger af de berørte
virksomheder;
Or. de

Ændringsforslag 55
Marielle Gallo
Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
5a. 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;
Or. fr

Ændringsforslag 56
Roger Helmer
Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
5a. mener ikke, at Udvalget om
Beskæftigelse og Sociale Anliggender har
ret til at pålægge eller søge at pålægge
Folkerepublikken Kina arbejdsstandarder
af nogen art;
Or. en
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Ændringsforslag 57
Roger Helmer
Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
5b. mener, at forsøg på at gennemtvinge
sociale, arbejdsmæssige eller
miljømæssige standarder af nogen art ved
hjælp af sanktioner, importafgifter eller
andre midler sandsynligvis vil slå fejl som
følge af WTO-reglerne;
Or. en

Ændringsforslag 58
Rovana Plumb
Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
5a. 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;
Or. en

Ændringsforslag 59
Paul Murphy
Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
5a. støtter fuldt ud kinesiske arbejdstagere
i deres kamp for anstændige lønninger og
arbejdsvilkår samt for retten til på
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demokratisk vis at danne uafhængige
græsrodsfagforeninger, der styres nedefra
af arbejdstagerne;
Or. en

Ændringsforslag 60
Paul Murphy
Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
5b. 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.
Or. en

PE464.737v01-00

DA

34/34

AM\865827DA.doc

