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Muudatusettepanek 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. arvestades, et Hiina 1,3-miljardiline 
elanikkond tähendab 730 miljoni isiku 
pakutavat tööjõudu ning on seega 
maailma tööhõive suurim väljakutse;

Or. es

Muudatusettepanek 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. arvestades, et Hiinas viimase 
kahekümne aasta jooksul registreeritud 
kiirest majanduskasvust hoolimata on 
töötuse tase riigis märkimisväärselt 
tõusnud;

Or. es

Muudatusettepanek 3
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. arvestades, et vastavalt kindlatele 
tõenditele ei toimi tarneahel 
nõuetekohaselt; arvestades, et hiljutistest 
uurimustest nähtuvalt õõnestavad 
töötajad süstemaatiliselt 
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kontrollimehhanisme, näiteks 
topeltraamatupidamise, võltsitud 
palgalehtede ja võlts-
ametiühinguesindajatega; arvestades, et 
kohalikud omavalitsused ei soovi tehaseid 
kontrollida ning saavad kontrollimata 
jätmise eest vastutasuks hüvesid;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse 
töö kasvavat levikut linnapiirkondades 
ning inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu 

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib, et Hiina 
majanduses on säilinud kõlvatu 
konkurents, mis põhineb töötajate ja laste 
õiguste, inimõiguste ning inimtervise ja 
keskkonna kaitsmise põhimõtete 
rikkumisel;
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paranemist ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades; märgib 
Hiina majanduse avanemisest tingitud 
tööturule juurdepääsu paranemist ning 
töötuse määra langemist maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu 

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib, et hoolimata suurest kasust, mida 
on toonud Hiina majanduse avanemine, 



PE464.737v01-00 6/33 AM\865827ET.doc

ET

paranemist ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

tuleb rohkem tähelepanu pöörata riigi 
maa- ja linnapiirkondade vahelistele 
erinevustele. See olukord suurendab 
nimetatud piirkondade elanike vahelist 
ebavõrdsust üüri, tööhõivele juurdepääsu, 
sotsiaalkaitse, tervise ja hariduse osas 
ning tekitab suuri probleeme riigi 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks;

Or. es

Muudatusettepanek 8
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu 
paranemist ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib, et alates Hiina majanduse 
avanemisest rahvusvahelisele 
kapitalismile on nähtud rikkuse suurt 
nihet töötegijatelt kapitaliomanikele; 
märgib, et alates 1983. aastast kuni 2005. 
aastani on töötasudeks mineva SKP osa 
langenud 57%-lt 37%ni, hoolimata 
tööviljakuse tõusust peaaegu 10% aastas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

on arvamusel, et inimõiguste järgimine 
peab olema ELi ja Hiina vahelise 
majanduskoostöö aluseks, mis viib muu 
hulgas töötajate suhtes austuse 
tekkimiseni ettevõtetes;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

märgib, et inimõigusi võetakse Hiinas 
ikka veel ebapiisavalt arvesse, need on 
aga töötajate ja tööandjate stabiilsete 
suhete vältimatuks aluseks;
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Or. de

Muudatusettepanek 11
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 
tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

märgib, et ILO konventsioonide nr 138 ja 
182 ratifitseerimisele vaatamata esineb 
laste töö keelamise valdkonnas 
vajakajäämisi;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib mitteformaalse töö 
kasvavat levikut linnapiirkondades ning 
inimväärse töö põhimõtete rikkumist, 
hoolimata töötingimusi reguleeriva 
seadusandliku raamistiku olemasolust; 
märgib Hiina majanduse avanemisest 

2. märgib, et maailmaturu avanemine on 
põhjustanud eri sotsiaalsüsteemide 
konkureerimise; märgib hämmastusega 
mitteformaalse töö kasvavat levikut 
linnapiirkondades ning inimväärse töö 
põhimõtete rikkumist, hoolimata 
töötingimusi reguleeriva seadusandliku 
raamistiku olemasolust; märgib Hiina 
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tingitud tööturule juurdepääsu paranemist 
ning töötuse määra langemist 
maapiirkondades;

majanduse avanemisest tingitud tööturule 
juurdepääsu paranemist ning töötuse määra 
langemist maapiirkondades;

Or. de

Muudatusettepanek 13
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et Hiina viimaste aastate suur 
majanduskasv ei ole toonud võrdselt kasu 
kõigile Hiina elanikkonna segmentidele 
ning et sotsiaalne lõhe rikaste ja vaeste 
vahel üha suureneb;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. soovib töötajate huvide vastase 
tegevuse vältimiseks, et Hiina ja Euroopa 
Liidu vaheline ärikonkurents põhineks 
kehtestatud eeskirjadel, mis võimaldavad 
ettevõtjate konkureerimist, püsivust ning 
nende väärtustamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Roger Helmer
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Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse-
ning tervishoiualase seadusandluse 
olemasolu olulisust ning range kontrolli 
tähtsust töötingimusi reguleeriva 
seadusandluse järgimise üle; rõhutab, kui 
oluline on järgida Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni eeskirju ning austada 
õigust vabalt ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu
olulisust ning range kontrolli tähtsust
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni eeskirju ning austada 
õigust vabalt ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle;
rõhutab, et Hiina Rahvavabariigil on
iseseisva riigina õigus ise kehtestada 
töötingimuste ja -ohutusega seotud
standardeid ning toimimisviise;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on,
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on; 
tunneb heameelt Hiina keskvalitsuse ja 
kohalike omavalitsuste sellekohaste 
püüdluste üle; rõhutab laiahaardelise 
sotsiaalkaitse- ning tervishoiualase 
seadusandluse olemasolu olulisust ning 
range kontrolli tähtsust töötingimusi 
reguleeriva seadusandluse järgimise üle; 
rõhutab, kui oluline on järgida 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; märgib, et
Hiina keskvalitsus ja kohalikud 
omavalitsused on vastu võtnud 
sellekohaseid õigusakte; märgib aga 
samuti kooskõla laialdast puudumist 
nende määruste ja nende määruste lõdva 
võimudepoolse rakendamise vahel; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
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järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning täiesti sõltumatute ja 
demokraatlike ametiühingute teostatava 
range kontrolli tähtsust töötingimusi 
reguleeriva seadusandluse järgimise üle; 
rõhutab, kui oluline on järgida 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada; kutsub Hiinas 
tegutsevaid ELi päritolu ettevõtteid üles 
järgima minimaalseid sotsiaalstandardeid 
ning võimaldama tegutseda täiesti 
sõltumatutel ja demokraatlikel 
ametiühingutel ning andma oma 
ettevõtetes täielikud läbirääkimisõigused;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada; 

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; võtab 
teadmiseks Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohased püüdlused, 
kuid ei pea neid veel üldsegi mitte 
piisavaks; rõhutab laiahaardelise 
sotsiaalkaitse- ning tervishoiualase 
seadusandluse olemasolu olulisust ning 
range kontrolli tähtsust töötingimusi 
reguleeriva seadusandluse järgimise üle; 
rõhutab, kui oluline on järgida 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada; peab 
vajalikuks, et iga Euroopa Liidu ja Hiina 
vaheline kaubandusleping sisaldaks 
selgesti väljendatud siduvat klauslit, mis 
kohustaks lepingupooli austama põhilisi 
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inimõigusi, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni standarditega 
kehtestatud töötajate õigusi ja 
ühinemisvabadust;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada; 

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; soovib, et 
Hiina keskvalitsus ja kohalikud
omavalitsused suurendaks sellekohaseid
püüdlusi, mis seni pole veel piisavad 
olnud; rõhutab laiahaardelise 
sotsiaalkaitse- ning tervishoiualase 
seadusandluse olemasolu olulisust ning 
range kontrolli tähtsust töötingimusi 
reguleeriva seadusandluse järgimise üle; 
kinnitab taas, kui oluline on kõlvatut 
konkurentsi välistav järelevalve ning 
tarbijate tervise kaitse alased eeskirjad; 
rõhutab, kui oluline on järgida 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada; 

Or. it

Muudatusettepanek 21
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; tõstab sellega seoses esile 
ELi ja Hiina sotsiaalkaitse reformi alast 
koostööprojekti, mille eesmärk on 
võimaldada Hiina kodanikele juurdepääs 
piisavale ja taskukohasele 
sotsiaalkindlustusele; rõhutab, kui oluline 
on järgida Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni eeskirju ning austada 
õigust vabalt ametiühinguid moodustada;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Traian Ungureanu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme, pöörates 
erilist tähelepanu kehtivatele 
intellektuaalomandiõigust käsitlevatele 
õigusaktidele; tunneb heameelt Hiina 
keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste 
sellekohaste püüdluste üle; rõhutab 
laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
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ametiühinguid moodustada; järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
ning range ja tõhusa kontrolli vältimatust
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

Or. de

Muudatusettepanek 24
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
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heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju, eelkõige tööohutust, ning austada 
õigust vabalt ametiühinguid moodustada;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

märgib, et Hiina ei taga WTO liikmena 
piisavalt liitumisprotokolliga võetud 
põhimõtete ja kohustuste täitmist, eelkõige 
autoriõiguse kaitset ja ekspordipiirangute 
vältimist, mis toob kaasa ülemaailmse 
konkurentsiolukorra moonutused ja seega 
negatiivse mõju ELis;

Or. de
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Muudatusettepanek 26
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

peab oluliseks meetmeks 2009. aastal ellu 
kutsutud ELi ja Hiina dialoogi 
töötingimuste parandamiseks ning 
tööõnnetuste ja kutsehaiguste arvu 
vähendamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 27
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
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rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

juhib tähelepanu sellele, et Hiina ja ELi 
tihedama majanduskoostöö raames tuleks 
Euroopa ja Hiina õigusriigi alases 
kahepoolses dialoogis tööõiguse mõõtmele 
suuremat tähelepanu pöörata;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

3. rõhutab mõju, mis Hiinal suurima 
ekspordiriigina maailmamajandusele on, 
ning sellega kaasnevat vastutust järgida 
sotsiaalseid miinimumnorme; tunneb 
heameelt Hiina keskvalitsuse ja kohalike 
omavalitsuste sellekohaste püüdluste üle; 
rõhutab laiahaardelise sotsiaalkaitse- ning 
tervishoiualase seadusandluse olemasolu 
olulisust ning range kontrolli tähtsust 
töötingimusi reguleeriva seadusandluse 
järgimise üle; rõhutab, kui oluline on 
järgida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
eeskirju ning austada õigust vabalt 
ametiühinguid moodustada;

kutsub ELi esindajaid ELi – Hiina 
dialoogis üles rõhutama vajadust 
tarneahela parema kontrolli järele seoses 
töötingimustega;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 30
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab, et põhiliste inimõiguste, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
standarditega kehtestatud töötajate 
õiguste ja ühinemisvabaduse puudulik 
austamine on ennekõike ühiskondliku 
kooselu aluste vastuvõetamatu rikkumine 
ning kujutab endast ka eri riikides 
tegutsevate ettevõtjate vahelise 
konkurentsi märkimisväärset 
moonutamist;

Or. it

Muudatusettepanek 31
Traian Ungureanu

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete tähtsust ning kutsub 
üles austama teineteise tööalaseid 
õigusakte, rõhutades eeskätt inimkapitali 
järgmiste illegaalsete vormide kasutuse 
ennetamist: lapstööjõud, vangide tööjõud 
ning mis tahes muud sellised inimtööjõu 
vormid. Rõhutab kahe üksuse vahelise 
ausa konkurentsi taseme säilitamise 
olulisust, ennetades mis tahes vormis 
hinnadumpingut, mis tekib odavama 
tööjõu tõttu, ning tagades ja austades 
mõistlikke töötingimusi, mis saavutatakse 
ILO kehtestatud olemasolevate eeskirjade 
ja menetluste kohaldamisega ning ausa 
kaubanduse partnerluses osalemisega;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Traian Ungureanu

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. tervitab Hiina keskvalitsuse ja 
kohalike omavalitsuste edusamme seoses 
töötajatele paremate tingimuste 
loomisega; arvab aga, et tuleb teha 
rohkem pingutusi õigusaktide 
parandamisel, ning nõuab tööjõule 
kohaldatavate rahvusvaheliste standardite 
kiiret kasutuselevõtmist eesmärgiga 
vältida edaspidi mis tahes võimalikke 
häireid ELi ja Hiina vahelistes 
kaubandussuhetes;

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tööhõive- ja sotsiaalkomisjon võib 
Hiina Rahvavabariigile oma volituste 
piires soovitada teatud 
tööohutusstandardeid, mis põhinevad 
selle rahvusvaheliste standardite alastel 
teadmistel;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. 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;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab ülemaailmse kaubanduse 
olulisust Hiina tööjõu olukorra edasisel 
parandamisel; nõuab, et hariduse 
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valdkonnas töötataks välja ELi–Hiina 
põhjalik konsultatsioonimehhanism, mis 
oleks piisav vahend akadeemilise koostöö 
tugevdamisel ning tudengite ja 
õppejõudude koolitusvahetusel; rõhutab 
vajadust tugevdada koostööd 
tervishoiusektoris, vahetades eelkõige 
HIV/AIDSi ja muude ohtlike haiguste 
ohjamise kogemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. rõhutab, kui oluline on majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnamõjudega 
tegelemisel vahetada kogemusi ja häid 
tavasid töövõimaluste suurendamise 
vallas keskkonnahoidlike töökohtade 
väljatöötamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 e. nõuab valitsuse ning töötajate ja 
tööandjate organisatsioonide soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
võimekuse jätkuvat parandamist 
eesmärgiga rakendada soolist 
võrdõiguslikkust tõhusalt riiklikus 
tööhõivepoliitikas;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 f. nõuab asjakohase raamistiku 
väljatöötamist eesmärgiga tugevdada ELi 
ametiühingute ja Hiina ametiühingute 
vahelist koostööd kui sobivat, tööjõu 
töötingimuste parandamisele, sama 
valdkonna heade tavade vahetamisele 
ning ILO konventsioonide täitmisele 
suunatud vahendit; 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 g (uus)



PE464.737v01-00 24/33 AM\865827ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 g. kutsub komisjoni üles lisama 
vabakaubanduslepetesse ja 
investeeringutesse ettevõtte sotsiaalse 
vastutuse klausli, et täita ILO kaheksat 
põhikonventsiooni ja nelja prioriteetset 
konventsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 3 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 h. kutsub komisjoni üles lisama WTO 
lepingutesse sotsiaalse vastutuse klausli 
vastavalt ILO tööõiguse põhireeglitele;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. soovib, et Euroopa Liidu ja Hiina 
vahel vahetataks rohkem kogemusi ja 
häid tavasid nii äri- kui ka 
sotsiaalvaldkonnas;

Or. fr
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Muudatusettepanek 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et Hiina valitsuse üks 
tähtsaim ülesanne on tagada 
sotsiaalkindlustussüsteemi ja hea 
kvaliteediga ravi rahastamine ning 
sotsiaalpoliitika ja tööhõive 
rahvusvaheliste standardite järgimine, et 
parandada samaväärselt riigi kõigi 
provintside olukorda; toonitab vajadust 
luua piirkondade vahel ümberjaotamise 
poliitika tõhusad meetmed, mille abil 
vähendada praegust suurt ebavõrdsust ja 
muuta riigi majanduskasv 
jätkusuutlikumaks;

Or. es

Muudatusettepanek 44
Gesine Meissner

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. arvestades, et Euroopa inimesed 
eeldavad oma varustajatelt 
iseenesestmõistetavalt GSP+ aluseks 
olevate rahvusvaheliste konventsioonide 
täitmist, ootab, et Hiina Rahvavabariik ja 
selle firmad võtaksid samad 
konventsioonid eranditeta oma igapäevase 
töö standardiks ja et Hiina Rahvavabariik 
lõpetaks plagiaatkaupade ja 
sunnitöölaagrites valmistatud toodete 
tarnimise ELi; 

Or. de
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Muudatusettepanek 45
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. 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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. 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;

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 47
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. 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;

4. märgib, et Hiina režiim ning suured 
Hiinas asuvad mitmerahvuselised 
korporatsioonid püüavad muudesse 
riikidesse ümberpaigutumise ähvardusel 
hoida Hiina töötajate palgad madalal; 
juhib tähelepanu tõigale, et 2009. aastal 
koges 14,4% töötajatest palga 
maksmatajätmist;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. 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;

4. 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;

märgib, et Hiina kasvava keskkihi seas 
võiks tekkida suurem teadlikkus 
sotsiaalnormidest, mis on rahva seas 
tervikuna praegu suhteliselt vähe 
arenenud;

Or. de
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Muudatusettepanek 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. 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;

4. 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;

Or. es

Muudatusettepanek 50
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et Euroopa otsestel 
välisinvesteeringutel Hiinasse ei ole 
mingit mõõdetavalt negatiivset mõju 
Euroopa tööhõivele, vaid need mõjutavad 
asjassepuutuvate ettevõtete Euroopa 
harukontoreid hoopis positiivselt.

5. märgib, et suured Euroopa ettevõtted 
üritavad kasutada Hiina madalaid palku 
Euroopast pärit töötajate palkade 
vähendamiseks ja tingimuste 
halvendamiseks palkade 
„võiduvähendamisel”; kutsub üles 
rahvusvahelisele solidaarsusele ja 
tegudele rahvusvaheliste ametiühingute 
liikumise abil, et teha sellele taktikale lõpp 
ning võidelda kõigi töötajate inimväärse 
palga ja inimväärsete tingimuste eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Mara Bizzotto

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et Euroopa otsestel 
välisinvesteeringutel Hiinasse ei ole 
mingit mõõdetavalt negatiivset mõju 
Euroopa tööhõivele, vaid need mõjutavad 
asjassepuutuvate ettevõtete Euroopa 
harukontoreid hoopis positiivselt.

5. märgib, et Euroopa otsesed 
välisinvesteeringud Hiinasse hakkavad 
Euroopa tööstusstruktuuri nõrgestades 
töötlevat tootmist ümber paigutama, et 
kasutada ära väiksemad tööjõukulud, 
ning see avaldab omakorda negatiivset 
mõju Euroopa tööhõivele; rõhutab lisaks 
negatiivset mõju, mida avaldavad Hiina 
välisinvesteeringud ELi-välistesse 
riikidesse, näiteks Aafrika riikidesse.

Or. it

Muudatusettepanek 52
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et Euroopa otsestel 
välisinvesteeringutel Hiinasse ei ole
mingit mõõdetavalt negatiivset mõju 
Euroopa tööhõivele, vaid need mõjutavad
asjassepuutuvate ettevõtete Euroopa 
harukontoreid hoopis positiivselt.

5. märgib, et seoses Hiinasse tehtavate
Euroopa otseste välisinvesteeringute 
mõjuga Euroopa tööhõivele annab 
teaduslik analüüs erineva tulemuse;

märgib, et mõnest uuringust nähtuvalt ei 
pruugi üldse sel olla negatiivset mõju 
Euroopa tööhõivele ning et otsesed 
välisinvesteeringud võivad teatud määral 
mõjutada asjassepuutuvate ettevõtete 
Euroopa harukontoreid hoopis positiivselt; 
võtab ka teadmiseks uuringud, mis 
näitavad teatud negatiivseid mõjusid 
Euroopa tööhõivele;



PE464.737v01-00 30/33 AM\865827ET.doc

ET

rõhutab, et riiklikud üksused ELis ei tohi 
ümberpaigutamist julgustada või isegi 
rahaliselt toetada;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et Euroopa otsestel 
välisinvesteeringutel Hiinasse ei ole mingit 
mõõdetavalt negatiivset mõju Euroopa 
tööhõivele, vaid need mõjutavad 
asjassepuutuvate ettevõtete Euroopa 
harukontoreid hoopis positiivselt.

5. märgib, et Euroopa otsestel 
välisinvesteeringutel Hiinasse võib olla
negatiivset mõju Euroopa tööhõivele, aga 
teisest küljest mõjutavad need
asjassepuutuvate ettevõtete Euroopa 
harukontoreid hoopis positiivselt.

Or. fi

Muudatusettepanek 54
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et Euroopa otsestel 
välisinvesteeringutel Hiinasse ei ole mingit 
mõõdetavalt negatiivset mõju Euroopa 
tööhõivele, vaid need mõjutavad 
asjassepuutuvate ettevõtete Euroopa 
harukontoreid hoopis positiivselt.

5. märgib, et Euroopa otsestel 
välisinvesteeringutel Hiinasse ei ole alati 
negatiivset mõju Euroopa tööhõivele, vaid 
need mõjutavad asjassepuutuvate ettevõtete 
Euroopa harukontoreid vahel hoopis 
positiivselt.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Marielle Gallo
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Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. arvab, et Hiina päritolu võltsitud 
toodete importimine mitte üksnes ei 
kujuta ohtu Euroopa tarbijate tervisele ja 
ohutusele, vaid põhjustab halbu tagajärgi 
ka Euroopa Liidu tööhõivele; 

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil ei ole 
mingit õigust kehtestada või püüda 
kehtestada Hiina Rahvavabariigis 
tööstandardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. arvab, et katsed kehtestada 
sanktsioonide abil sotsiaal-, töö- või 
keskkonnastandardeid, imporditariife või 
muid vahendeid nurjatakse tõenäoliselt 
WTO määrustega;

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub Hiinas tegutsevaid Euroopa 
ettevõtteid üles kohaldama töötajate 
suhtes kõrgeimaid rahvusvahelisi 
sotsiaalse vastutuse standardeid ja häid 
tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. avaldab täielikku toetust Hiina 
töötajatele nende võitluses inimväärse 
töötasu ja inimväärsete tingimuste eest 
ning ka õiguse eest asutada läbinisti 
sõltumatuid ametiühinguid, mille on 
demokraatlikult asutanud ja mida altpoolt 
juhivad töötajad;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Paul Murphy

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

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

Or. en


