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Tarkistus 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että Kiinan 1,3 miljardin 
asukkaan väestöstä työvoiman osuus on 
730 miljoonaa, mikä tekee siitä maailman 
suurimman työllisyyspoliittisen haasteen; 

Or. es

Tarkistus 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. es

Tarkistus 3
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että on painavia syitä epäillä, 
että toimitusketjun valvonta ei toimi 
kunnolla; ottaa huomioon, että hiljattain 
tehdyt tutkimukset osoittavat, että 
työnantajat järjestelmällisesti kiertävät 
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valvontamekanismeja esimerkiksi 
kaksinkertaisella kirjanpidolla, 
väärennetyillä palkkakuiteilla ja 
olemattomilla ammattiyhdistysten 
edustajilla; toteaa, että paikallishallinnon 
viranomaiset eivät ole kovin halukkaita
valvomaan tehtaitaja että niille maksetaan 
tarkastusten väliin jättämisestä;

Or. en

Tarkistus 4
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 5
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta;
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka 

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta;
panee merkille, että Kiinan talouden
yhtenä piirteenä ovat yhä edelleen 
epäoikeudenmukaiset kilpailukäytännöt, 
kuten työntekijöiden oikeuksien, 
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työoloista on säädetty laeilla; panee 
merkille, että Kiinan talouden avautumisen 
seurauksena työmarkkinoille on helpompi 
päästä ja että maaseudun työttömyys on 
vähentynyt;

ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien 
polkeminen sekä ympäristö- ja 
terveysnormien rikkominen;

Or. it

Tarkistus 6
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka 
työoloista on säädetty laeilla; panee 
merkille, että Kiinan talouden avautumisen 
seurauksena työmarkkinoille on helpompi 
päästä ja että maaseudun työttömyys on 
vähentynyt;

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla; panee 
merkille, että Kiinan talouden avautumisen 
seurauksena työmarkkinoille on helpompi 
päästä ja että maaseudun työttömyys on 
vähentynyt;

Or. en

Tarkistus 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
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kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja 
että maaseudun työttömyys on vähentynyt;

kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; toteaa, että vaikka 
Kiinan talouden avautuminen on tuonut 
muassaan merkittäviä etuja, on 
kiinnitettävä enemmän huomiota eroihin, 
joita on syntymässä maan maaseutu- ja 
kaupunkialueiden välille; painottaa, että 
tämä lisää kaupunkien ja maaseudun 
väestön välisiä tuloeroja sekä epätasa-
arvoa työnsaannissa, sosiaaliturvassa 
sekä terveydenhuollon ja koulutuksen 
saatavuudessa ja muodostaa Kiinalle 
valtavan koheesiopoliittisen haasteen;

Or. es

Tarkistus 8
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja 
että maaseudun työttömyys on vähentynyt;

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avaaminen
kansainväliselle kapitalismille on tuonut 
mukanaan mittavan varallisuuden
siirtymisen työvoimasta pääomaan;
huomauttaa, että vaikka työvoiman 
tuottavuus on vuosittain kasvanut miltei 
10 prosenttia, palkkojen osuus 
bruttokansantuotteesta on laskenut 
57 prosentista vuonna 1983 37 prosenttiin 
vuonna 2005; 

Or. en
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Tarkistus 9
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja että 
maaseudun työttömyys on vähentynyt;

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja että 
maaseudun työttömyys on vähentynyt;

katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
yhteistyön peruspilarina on oltava 
ihmisoikeuksien noudattaminen, joka 
toisi mukanaan muun muassa sen, että 
työntekijöiden oikeuksia alettaisiin 
kunnioittaa yrityksissä; 

Or. de

Tarkistus 10
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
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Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja että 
maaseudun työttömyys on vähentynyt;

Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja että 
maaseudun työttömyys on vähentynyt;

toteaa, että Kiinassa ei edelleenkään oteta 
ihmisoikeuksia riittävästi huomioon, 
vaikka ne ovat työntekijöiden ja 
työnantajien välisten vakaiden suhteiden 
välttämätön perusta;

Or. de

Tarkistus 11
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja että 
maaseudun työttömyys on vähentynyt;

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja että 
maaseudun työttömyys on vähentynyt;

panee merkille, että Kansainvälisen 
työjärjestön yleissopimusten nro 138 ja 
nro 182 ratifioimisesta huolimatta 
lapsityövoiman käytön kiellon saralla
esiintyy edelleen puutteita;

Or. de

Tarkistus 12
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee merkille epävirallisen työnteon 
lisääntymisen kaupunkialueilla ja 
kohtuullisia työoloja koskevien 
periaatteiden rikkomisen, vaikka työoloista 
on säädetty laeilla; panee merkille, että 
Kiinan talouden avautumisen seurauksena 
työmarkkinoille on helpompi päästä ja että 
maaseudun työttömyys on vähentynyt;

2. panee merkille yhteiskuntajärjestelmien 
välisen kilpailun, joka johtuu 
maailmanmarkkinoiden avautumisesta; 
panee hämmästyneenä merkille 
epävirallisen työnteon lisääntymisen 
kaupunkialueilla ja kohtuullisia työoloja 
koskevien periaatteiden rikkomisen, vaikka 
työoloista on säädetty laeilla; panee 
merkille, että Kiinan talouden avautumisen 
seurauksena työmarkkinoille on helpompi 
päästä ja että maaseudun työttömyys on 
vähentynyt;

Or. de

Tarkistus 13
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, ettei Kiinan viime 
vuosien voimakas talouskasvu ole 
hyödyttänyt yhtä lailla maan kaikkia 
väestönosia ja että rikkaiden ja köyhien 
välinen sosiaalinen kuilu on asteittain 
kasvamassa;

Or. en

Tarkistus 14
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 15
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa 
kattavan sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa 
koskevan lainsäädännön merkitystä ja 
sitä, että on tärkeää tiukasti valvoa 
työoloja koskevan lainsäädännön 
noudattamista; korostaa, että on tärkeää 
noudattaa Kansainvälisen työjärjestön 
sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat
toteuttaneet tässä asiassa;

Or. en

Tarkistus 16
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
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suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja;
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa 
kattavan sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa 
koskevan lainsäädännön merkitystä ja 
sitä, että on tärkeää tiukasti valvoa 
työoloja koskevan lainsäädännön 
noudattamista; korostaa, että on tärkeää 
noudattaa Kansainvälisen työjärjestön 
sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja;
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa, että 
Kiinan kansantasavallalla on itsenäisenä 
valtiona oikeus asettaa omat työoloja ja 
työturvallisuutta koskevat norminsa ja 
käytäntönsä; 

Or. en

Tarkistus 17
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että 
maa noudattaa sosiaalisia 
vähimmäisnormeja; suhtautuu 
myönteisesti toimiin, joita Kiinan keskus-
ja paikallishallinto ovat toteuttaneet tässä 
asiassa; korostaa kattavan sosiaaliturvaa ja 
terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön 
merkitystä ja sitä, että on tärkeää tiukasti 
valvoa työoloja koskevan lainsäädännön 
noudattamista; korostaa, että on tärkeää 
noudattaa Kansainvälisen työjärjestön 
sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta muodostaa 
vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen; suhtautuu myönteisesti 
toimiin, joita Kiinan keskus- ja 
paikallishallinto ovat toteuttaneet tässä 
asiassa; korostaa kattavan sosiaaliturvaa ja 
terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön 
merkitystä ja sitä, että on tärkeää tiukasti 
valvoa työoloja koskevan lainsäädännön 
noudattamista; korostaa, että on tärkeää 
noudattaa Kansainvälisen työjärjestön 
sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta muodostaa 
vapaita ammattiliittoja;

Or. en
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Tarkistus 18
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa 
kattavan sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa 
koskevan lainsäädännön merkitystä ja sitä, 
että on tärkeää tiukasti valvoa työoloja 
koskevan lainsäädännön noudattamista; 
korostaa, että on tärkeää noudattaa 
Kansainvälisen työjärjestön sääntöjä ja 
kunnioittaa oikeutta muodostaa vapaita 
ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
panee merkille Kiinan keskus- ja 
paikallishallinnon tässä asiassa antaman 
lainsäädännön; toteaa kuitenkin, että 
näitä sääntöjä ei useinkaan noudateta ja 
että viranomaiset panevat niitä 
verkkaisesti täytäntöön; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää, että aidosti riippumattomat ja 
demokraattiset ammattijärjestöt valvovat
tiukasti työoloja koskevan lainsäädännön 
noudattamista; korostaa, että on tärkeää 
noudattaa Kansainvälisen työjärjestön 
sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta muodostaa 
vapaita ammattiliittoja; kehottaa EU:n 
alueelta käsin Kiinassa toimivia yrityksiä 
noudattamaan täysmääräisesti sosiaalisia 
vähimmäisnormeja sekä sallimaan aidosti 
riippumattomien ja demokraattisten 
ammattiyhdistysten toiminta ja antamaan 
niille täydet oikeudet käydä 
työehtosopimusneuvotteluja yrityksissään;

Or. en

Tarkistus 19
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja;
panee merkille toimet, joita Kiinan keskus-
ja paikallishallinto ovat toteuttaneet tässä 
asiassa, mutta katsoo, että ne ovat edelleen 
täysin riittämättömiä; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja; katsoo, 
että kaikissa EU:n ja Kiinan välisissä 
kauppasopimuksissa olisi oltava sitova 
lauseke, jossa sopimuspuolia 
nimenomaisesti vaaditaan noudattamaan 
perusihmisoikeuksia, Kansainvälisen 
työjärjestön normeissa vahvistettuja 
työntekijöiden oikeuksia sekä oikeutta 
muodostaa vapaasti ammattiyhdistyksiä;

Or. it

Tarkistus 20
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa 
kattavan sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa 

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
kehottaa Kiinan keskus- ja 
paikallishallintoa tehostamaan toimiaan 
tässä asiassa, sillä ne ovat tällä hetkellä 
täysin riittämättömiä; korostaa, että on 
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koskevan lainsäädännön merkitystä ja 
sitä, että on tärkeää tiukasti valvoa työoloja 
koskevan lainsäädännön noudattamista; 
korostaa, että on tärkeää noudattaa 
Kansainvälisen työjärjestön sääntöjä ja 
kunnioittaa oikeutta muodostaa vapaita 
ammattiliittoja;

tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, 
että on tärkeää seurata 
epäoikeudenmukaisia kilpailukäytäntöjä 
ja valvoa kuluttajien terveyteen liittyvien 
säännösten noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

Or. it

Tarkistus 21
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa 
tässä yhteydessä EU:n ja Kiinan välistä 
sosiaaliturvan uudistamista koskevaa 
yhteistyöhanketta, jolla pyritään siihen, 
että Kiinan kansalaiset pääsisivät 
asianmukaisen ja kohtuuhintaisen 
sosiaalivakuutuksen piiriin; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

Or. de



AM\865827FI.doc 15/34 PE464.737v01-00

FI

Tarkistus 22
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja, ja 
kiinnittää samalla erityistä huomiota 
voimassaolevaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevaan 
lainsäädäntöön; suhtautuu myönteisesti 
toimiin, joita Kiinan keskus- ja 
paikallishallinto ovat toteuttaneet tässä 
asiassa; korostaa kattavan sosiaaliturvaa ja 
terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön 
merkitystä ja sitä, että on tärkeää tiukasti 
valvoa työoloja koskevan lainsäädännön 
noudattamista; korostaa, että on tärkeää 
noudattaa Kansainvälisen työjärjestön 
sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta muodostaa 
vapaita ammattiliittoja;

Or. en

Tarkistus 23
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
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sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön olevan välttämätöntä, 
samoin kuin sen, että työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista valvotaan 
tiukasti ja tehokkaasti; korostaa, että on 
tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

Or. de

Tarkistus 24
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön etenkin työturvallisuutta ja 
-terveyttä koskevia sääntöjä ja kunnioittaa 
oikeutta muodostaa vapaita ammattiliittoja;

Or. de

Tarkistus 25
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

panee merkille, että WTO:n jäsenenä 
Kiina ei riittävässä määrin takaa 
liittymispöytäkirjalla hyväksyttyjen 
periaatteiden ja velvollisuuksien 
noudattamista, mikä koskee erityisesti 
tekijänoikeussuojaa ja vientirajoitusten 
välttämistä, ja toteaa, että tämä vääristää 
maailmanlaajuista kilpailua ja vaikuttaa 
siten haitallisesti EU:hun;

Or. de

Tarkistus 26
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
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sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

katsoo, että on oleellista tehostaa EU:n ja 
Kiinan vuonna 2009 työolojen 
parantamiseksi sekä työtapaturmien ja 
ammattitautien vähentämiseksi 
käynnistämää vuoropuhelua; 

Or. de

Tarkistus 27
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

huomauttaa, että osana Kiinan ja EU:n 
välistä tiiviimpää talousyhteistyötä 
työlainsäädäntöä koskevilla seikoilla olisi 
oltava suurempi merkitys EU:n ja Kiinan 
oikeusvaltiota koskevassa 
vuoropuhelussa;
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Or. de

Tarkistus 28
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

3. korostaa vaikutusta, joka Kiinalla 
suurimpana vientimaana on 
maailmantalouteen, ja tämän tilanteen 
mukanaan tuomaa vastuuta siitä, että maa 
noudattaa sosiaalisia vähimmäisnormeja; 
suhtautuu myönteisesti toimiin, joita 
Kiinan keskus- ja paikallishallinto ovat 
toteuttaneet tässä asiassa; korostaa kattavan 
sosiaaliturvaa ja terveydenhoitoa koskevan 
lainsäädännön merkitystä ja sitä, että on 
tärkeää tiukasti valvoa työoloja koskevan 
lainsäädännön noudattamista; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja kunnioittaa oikeutta 
muodostaa vapaita ammattiliittoja;

kehottaa EU:n edustajia korostamaan 
EU:n ja Kiinan välisessä vuoropuhelussa 
työolojen nykyistä parempaa valvontaa 
toimitusketjun eri osissa;

Or. en

Tarkistus 29
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että Kansainvälisen 
työjärjestön vastuulle olisi annettava 
näiden oikeuksien noudattamisen 
valvonta; 
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Or. it

Tarkistus 30
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että kun 
perusihmisoikeuksia, Kansainvälisen 
työjärjestön normeissa vahvistettuja 
työntekijöiden oikeuksia sekä oikeutta 
muodostaa vapaasti ammattiyhdistyksiä 
laiminlyödään, kyse on ennen kaikkea 
yhteiskunnallisen rinnakkaiselon 
periaatteiden törkeästä rikkomisesta, 
mutta että tällaiset laiminlyönnit myös 
vääristävät vakavalla tavalla eri maissa 
toimivien yritysten välistä kilpailua;

Or. it

Tarkistus 31
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa EU:n ja Kiinan välisten 
kauppasuhteiden merkitystä ja kehottaa 
molempia noudattamaan 
työlainsäädäntöä ja painottaa erityisesti, 
että on estettävä inhimillisen pääoman 
laittomien muotojen, kuten
lapsityövoiman, vankityövoiman tai muun 
vastaavan työvoiman käyttö; korostaa, 
että on tärkeää säilyttää terve kilpailu 
EU:n ja Kiinan välillä ja estää 
kaikenlainen halvemmasta työvoimasta 
johtuva hintojen polkeminen sekä taata 
asianmukaisten työehtojen 
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kunnioittaminen, mikä voidaan varmistaa 
noudattamalla Kansainvälisen 
työjärjestön sääntöjä ja menettelyitä ja 
sitoutumalla rehelliseen 
kauppakumppanuuteen;

Or. en

Tarkistus 32
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pitää hyvänä Kiinan keskus- ja 
paikallishallinnon tekemiä parannuksia 
työntekijöiden olosuhteissa, mutta katsoo 
kuitenkin, että lainsäädännön 
parantamiseksi on tehtävä enemmän, ja 
kehottaa panemaan kiireesti täytäntöön 
kansainväliset työnormit, jotta vältetään 
mahdolliset tulevat häiriöt EU:n ja Kiinan 
kauppasuhteissa;

Or. en

Tarkistus 33
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta voi 
tehtäväalansa mukaisesti ehdottaa Kiinan 
kansantasavallalle tiettyjä 
työturvallisuuskriteerejä kansainvälisten 
normien tuntemuksensa perusteella; 

Or. en
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Tarkistus 34
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 35
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että maailmankaupan 
kannalta on tärkeää edelleen parantaa 
Kiinan työvoiman asemaa; kehottaa 
luomaan koulutuksen alalla kattavan 
EU:n ja Kiinan välisen 
neuvottelujärjestelyn, joka toimisi 
asianmukaisena välineenä akateemisen 
yhteistyön, opiskelijavaihdon ja opettajien 
koulutuksen vahvistamiseksi; korostaa, 
että terveydenhoitoalan yhteistyötä on 
lisättävä etenkin vaihtamalla kokemuksia 
HI-viruksesta ja aidsista sekä muista 
vakavista sairauksista ja niiden 
torjunnasta;

Or. en
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Tarkistus 36
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 37
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 38
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. kehottaa edelleen parantamaan 
halituksen sekä työnantaja- ja 
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työntekijäjärjestöjen valmiuksia ottaa 
huomioon sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat näkökohdat, jotta sukupuolten 
tasa-arvo saadaan tuloksekkaasti osaksi 
maan työllisyyspolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 39
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. kehottaa luomaan asianmukaiset 
edellytykset EU:n ja Kiinan 
ammattiyhdistysten yhteistyön 
tehostamiseksi, jotta voidaan 
asianmukaisesti parantaa työoloja ja 
vaihtaa asian tiimoilta hyviksi havaittuja 
toimintatapoja sekä täyttää 
Kansainvälisen työjärjestön sopimusten 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 40
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 g. kehottaa komissiota sisällyttämään 
vapaakauppa- ja investointisopimuksiin 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan 
lausekkeen, jossa edellytetään 
Kansainvälisen työjärjestön kahdeksan 
perusyleissopimuksen ja neljän keskeisen 
yleissopimuksen noudattamista;
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Or. en

Tarkistus 41
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 h. kehottaa komissiota sisällyttämään 
WTO:n sopimuksiin Kansainvälisen 
työjärjestön hyväksymien työelämän 
perussääntöjen mukaisen 
sosiaalilausekkeen;

Or. en

Tarkistus 42
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa tehostamaan kauppaa ja 
sosiaaliasioita koskevien hyvien 
toimintamallien ja kokemustusten vaihtoa 
EU:n ja Kiinan välillä;

Or. fr

Tarkistus 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tähdentää, että yksi Kiinan 
viranomaisten suurimpia haasteita on 
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vakaan sosiaaliturva- ja 
terveydenhuoltojärjestelmän luominen 
sekä sellaisen kansainväliset normit 
täyttävän työpolitiikan toteuttaminen, joka 
hyödyttää yhtäläisesti ihmisiä kaikkialla 
maassa; korostaa, että on tärkeää ryhtyä 
tehokkaisiin poliittisiin toimiin vaurauden 
uudelleenjakamiseksi maan eri aluiden 
välillä suurimpien nykyisten erojen 
kaventamiseksi ja kestävämmän kasvun 
takaamiseksi;

Or. es

Tarkistus 44
Gesine Meissner

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. odottaa Kiinan kansantasavallan ja 
kiinalaisten yritysten ottavan 
poikkeuksetta päivittäisen työskentelynsä 
lähtökohdaksi samat sopimukset, joiden 
noudattamista eurooppalaiset 
automaattisesti edellyttävät 
tavarantoimittajiltaan ja jotka ovat 
edellytys GSP+ -järjestelmään 
liittymiselle; odottaa lisäksi, että Kiinan 
kansantasavalta tekee lopun 
tuoteväärennösten ja pakkotyöleireillä 
valmistettujen tuotteiden tuomisesta 
EU:hun;

Or. de

Tarkistus 45
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että Kiinan väestö on 
ikääntymässä ja että käytettävissä olevan 
ja varsinkin alhaisen ammattitaidon 
omaavan työvoiman loputtomalta tuntuva 
kasvu näyttää olevan hiipumassa; panee 
merkille, että on tapahtumassa muutos, 
joka johtuu potentiaalisista 
kustannuseduista ja jossa kauppa siirtyy 
Kiinasta muihin Kaakkois-Aasian 
maihin; kehottaa sen vuoksi komissiota 
ottamaan käyttöön unionin yhtenäisen 
Kaakkois-Aasian aluetta koskevan 
politiikan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että Kiinan väestö on 
ikääntymässä ja että käytettävissä olevan 
ja varsinkin alhaisen ammattitaidon 
omaavan työvoiman loputtomalta tuntuva 
kasvu näyttää olevan hiipumassa; panee 
merkille, että on tapahtumassa muutos, 
joka johtuu potentiaalisista 
kustannuseduista ja jossa kauppa siirtyy 
Kiinasta muihin Kaakkois-Aasian 
maihin; kehottaa sen vuoksi komissiota 
ottamaan käyttöön unionin yhtenäisen 
Kaakkois-Aasian aluetta koskevan 
politiikan;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 47
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että Kiinan väestö on 
ikääntymässä ja että käytettävissä olevan 
ja varsinkin alhaisen ammattitaidon 
omaavan työvoiman loputtomalta tuntuva 
kasvu näyttää olevan hiipumassa; panee 
merkille, että on tapahtumassa muutos, 
joka johtuu potentiaalisista 
kustannuseduista ja jossa kauppa siirtyy 
Kiinasta muihin Kaakkois-Aasian maihin;
kehottaa sen vuoksi komissiota ottamaan 
käyttöön unionin yhtenäisen Kaakkois-
Aasian aluetta koskevan politiikan;

4. panee merkille, että Kiinan hallinto ja 
Kiinassa toimivat suuret monikansalliset 
yhtiöt pyrkivät pitämään kiinalaisten 
työntekijöiden palkat alhaisina 
uhkaamalla siirtää toimintansa muihin 
maihin; panee merkille, että vuonna 2009 
14,4 prosenttia työntekijöistä oli ollut 
tilanteessa, jossa palkka oli jäänyt 
maksamatta;

Or. en

Tarkistus 48
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että Kiinan väestö on 
ikääntymässä ja että käytettävissä olevan ja 
varsinkin alhaisen ammattitaidon omaavan 
työvoiman loputtomalta tuntuva kasvu 
näyttää olevan hiipumassa; panee merkille, 
että on tapahtumassa muutos, joka johtuu 
potentiaalisista kustannuseduista ja jossa 
kauppa siirtyy Kiinasta muihin Kaakkois-
Aasian maihin; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ottamaan käyttöön unionin 
yhtenäisen Kaakkois-Aasian aluetta 
koskevan politiikan;

4. panee merkille, että Kiinan väestö on 
ikääntymässä ja että käytettävissä olevan ja 
varsinkin alhaisen ammattitaidon omaavan 
työvoiman loputtomalta tuntuva kasvu 
näyttää olevan hiipumassa; panee merkille, 
että on tapahtumassa muutos, joka johtuu 
potentiaalisista kustannuseduista ja jossa 
kauppa siirtyy Kiinasta muihin Kaakkois-
Aasian maihin; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ottamaan käyttöön unionin 
yhtenäisen Kaakkois-Aasian aluetta 
koskevan politiikan;

toteaa, että Kiinan kasvavan keskiluokan 
olisi paremmin tiedostettava sosiaaliset 
normit – tällä hetkellä sosiaalisten 
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normien tiedostaminen väestön 
keskuudessa on suhteellisen heikkoa; 

Or. de

Tarkistus 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että Kiinan väestö on 
ikääntymässä ja että käytettävissä olevan ja 
varsinkin alhaisen ammattitaidon omaavan 
työvoiman loputtomalta tuntuva kasvu 
näyttää olevan hiipumassa; panee merkille, 
että on tapahtumassa muutos, joka johtuu 
potentiaalisista kustannuseduista ja jossa 
kauppa siirtyy Kiinasta muihin Kaakkois-
Aasian maihin; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ottamaan käyttöön unionin 
yhtenäisen Kaakkois-Aasian aluetta 
koskevan politiikan;

4. panee merkille, että Kiinan väestö on 
ikääntymässä ja että käytettävissä olevan ja 
varsinkin alhaisen ammattitaidon omaavan 
työvoiman loputtomalta tuntuva kasvu 
näyttää olevan hiipumassa; panee merkille, 
että on tapahtumassa muutos, joka johtuu 
potentiaalisista kustannuseduista ja jossa 
kauppa siirtyy Kiinasta muihin Kaakkois-
Aasian maihin; kehottaa sen vuoksi 
komissiota ottamaan käyttöön unionin 
yhtenäisen Kaakkois-Aasian aluetta 
koskevan politiikan, jolla estetään 
eurooppalaisia monikansallisia yrityksiä 
omaksumasta sosiaalisesti vastuuttomia 
käytäntöjä kyseisissä maissa;

Or. es

Tarkistus 50
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että eurooppalaisilla 
suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan ei ole mitattavissa olevaa 
negatiivista vaikutusta Euroopan 
työllisyyteen, mutta sen sijaan niillä on 

5. panee merkille, että Euroopassa 
toimivat suuryritykset koettavat vedota 
Kiinan mataliin palkkoihin pyrkiessään 
Euroopassa työskentelevien 
työntekijöiden palkkojen ja työehtojen 
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positiivinen vaikutus työllisyyteen 
kyseisten yritysten toimipisteissä 
Euroopassa.

huonontamiseen ja ryhtyvät näin 
kilpailuun siitä, kuka soveltaa alimpia 
mahdollisia normeja; peräänkuuluttaa 
kansainväliseltä ay-liikkeeltä 
kansainvälistä solidaarisuutta ja 
kansainvälisiä toimia tällaisen taktiikan 
kitkemiseksi ja sen puolesta toimimiseksi, 
että kaikille työntekijöille maksetaan 
kohtuullista palkkaa ja että heidän 
työolonsa ovat inhimilliset.

Or. en

Tarkistus 51
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että eurooppalaisilla 
suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan ei ole mitattavissa olevaa 
negatiivista vaikutusta Euroopan 
työllisyyteen, mutta sen sijaan niillä on 
positiivinen vaikutus työllisyyteen 
kyseisten yritysten toimipisteissä 
Euroopassa.

5. panee merkille, että pyrittäessä 
hyötymään työvoimakustannusten eroista 
tekemällä eurooppalaisia suoria 
ulkomaisia investointeja Kiinaan samalla 
siirretään tuotantoa pois Euroopasta ja 
heikennetään Euroopan teollisuuspohjaa, 
mikä vaikuttaa työllisyyteen; kiinnittää 
huomiota lisäksi kielteiseen vaikutukseen, 
joka Kiinan EU:n ulkopuolelle, 
esimerkiksi Afrikan maihin, tekemillä 
suorilla investoinneilla on.

Or. it

Tarkistus 52
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että eurooppalaisilla 5. panee merkille, että tieteellisissä 



AM\865827FI.doc 31/34 PE464.737v01-00

FI

suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan ei ole mitattavissa olevaa 
negatiivista vaikutusta Euroopan 
työllisyyteen, mutta sen sijaan niillä on 
positiivinen vaikutus työllisyyteen 
kyseisten yritysten toimipisteissä 
Euroopassa.

tutkimuksissa ollaan eri mieltä siitä, mikä 
vaikutus eurooppalaisilla suorilla 
ulkomaisilla investoinneilla Kiinaan on
Euroopan työllisyyteen;

panee merkille, että eräät tutkimukset 
osoittavat, että suorilla ulkomaisilla 
investoinneilla Kiinaan ei mahdollisesti ole 
mitattavissa olevaa negatiivista vaikutusta
Euroopan työllisyyteen ja että suorilla 
ulkomaisilla investoinneilla saattaa 
jossain määrin olla positiivinen vaikutus 
työllisyyteen kyseisten yritysten 
toimipisteissä Euroopassa. panee merkille 
myös tutkimukset, jotka osoittavat, että 
tiettyjä negatiivista vaikutuksia Euroopan 
työllisyyteen on olemassa;
painottaa, että tuotannon siirtämiseen ei 
saisi kannustaa, puhumattakaan siitä, että 
EU:n julkisyhteisöt tukisivat sitä 
taloudellisesti.

Or. en

Tarkistus 53
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että eurooppalaisilla 
suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan ei ole mitattavissa olevaa 
negatiivista vaikutusta Euroopan 
työllisyyteen, mutta sen sijaan niillä on
positiivinen vaikutus työllisyyteen 
kyseisten yritysten toimipisteissä 
Euroopassa.

5. panee merkille, että eurooppalaisilla 
suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan saattaa olla mitattavissa oleva 
negatiivinen vaikutus Euroopan 
työllisyyteen, mutta toisaalta niillä voi 
olla myös positiivinen vaikutus 
työllisyyteen kyseisten yritysten 
toimipisteissä Euroopassa.

Or. fi
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Tarkistus 54
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että eurooppalaisilla 
suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan ei ole mitattavissa olevaa 
negatiivista vaikutusta Euroopan 
työllisyyteen, mutta sen sijaan niillä on 
positiivinen vaikutus työllisyyteen 
kyseisten yritysten toimipisteissä 
Euroopassa.

5. panee merkille, että eurooppalaisilla 
suorilla ulkomaisilla investoinneilla 
Kiinaan ei aina ole mitattavissa olevaa 
negatiivista vaikutusta Euroopan 
työllisyyteen, mutta sen sijaan niillä on 
joskus myös positiivinen vaikutus 
työllisyyteen kyseisten yritysten 
toimipisteissä Euroopassa.

Or. de

Tarkistus 55
Marielle Gallo

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 56
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnalla ei ole oikeutta asettaa tai 
pyrkiä asettamaan Kiinan 
kansantasavallalle mitään työllisyyttä 
koskevia normeja.

Or. en

Tarkistus 57
Roger Helmer

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että WTO:n säännöissä 
todennäköisesti kielletään yritykset 
asettaa sanktioiden, tuontitullien tai 
muiden keinojen uhalla sosiaaliasioita, 
työllisyyttä tai ympäristöä koskevia 
normeja.

Or. en

Tarkistus 58
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa Kiinassa toimivia 
eurooppalaisia yrityksiä noudattamaan 
tiukimpia mahdollisia kansainvälisiä 
vaatimuksia ja soveltamaan yrityksen 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä parhaita 
käytäntöjä työntekijöihin liittyvissä 
asioissa.
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Or. en

Tarkistus 59
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tuo julki täyden tukensa Kiinan 
työntekijöille näiden kamppaillessa 
kohtuullisen palkan ja inhimillisten 
työolojen puolesta samoin kuin sen 
puolesta, että heillä olisi oikeus 
muodostaa demokraattisesti perustettuja 
riippumattomia ruohonjuuritason 
ammattijärjestöjä, joita työntekijät 
"alhaalta käsin" valvovat.

Or. en

Tarkistus 60
Paul Murphy

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en


