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Grozījums Nr. 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā 1300 miljoni Ķīnas iedzīvotāju 
veido 730 personu lielu darbaspēku, 
tādējādi radot pasaulē lielākās problēmas 
nodarbinātības jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b tā kā, neskatoties uz straujās 
izaugsmes rādītājiem Ķīnā pēdējos 
20 gados, būtiski ir palielinājies bezdarba 
līmenis valstī;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Jean Lambert

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā ir spēcīgi pierādījumi, ka piegāžu 
ķēdes kontrole nedarbojas efektīvi; tā kā 
nesen veiktie pētījumi liecina, ka darba 
devēji sistemātiski mazina kontroles 
mehānismus, piemēram, veicot dubulto 
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grāmatvedību, viltojot algu sarakstus un 
apmānot arodbiedrību pārstāvjus; tā kā 
vietējās pašvaldības nevēlas uzraudzīt 
ražotnes un gūst labumu par kontroles 
neveikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Jean Lambert

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju pastiprināt esošo
dialogu par nodarbinātību un sociālo 
politiku un uzsākt strukturētu sociālo 
dialogu ar Ķīnu saskaņā ar augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialogu 
(ALD);

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka 
ir palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut 
gan ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka 
Ķīnas ekonomikā negodīgas konkurences 
prakses pamatā ir strādnieku tiesību, 
cilvēktiesību, bērnu tiesību, vides 
aizsardzības un cilvēka veselības principu 
pārkāpumi; 
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samazinājies bezdarbs laukos;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Roger Helmer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut 
gan ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās; konstatē — pateicoties 
tam, ka Ķīnas ekonomika kļuvusi brīvi 
pieejama, pieejamāks kļuvis darba tirgus 
un ir samazinājies bezdarbs laukos;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — neskatoties uz lielajiem 
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ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

ieguvumiem no tā, ka Ķīnas ekonomika 
kļuvusi brīvi pieejama, lielāka uzmanība 
jāpievērš iespējamai atšķirībai starp valsts 
lauku un pilsētu reģioniem. Tā starp abu 
veidu reģionu iedzīvotājiem saasina 
nevienlīdzību ienākumu, piekļuves 
nodarbinātībai, sociālās un veselības 
aizsardzības, kā arī izglītības jomā, radot 
milzīgas grūtības saistībā ar valsts 
kohēzijas politiku;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Paul Murphy

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — tas, ka Ķīnas ekonomika 
kļuvusi brīvi pieejama starptautiskajam 
kapitālismam, ir izraisījis lielas pārmaiņas 
labklājībā no darbaspēka līdz kapitālam; 
konstatē, ka no 1983. gada līdz 
2005. gadam IKP daļa, kas atvēlēta 
atalgojumam, mainījās no 57% līdz 37%, 
neskatoties uz to, ka gandrīz par 
10% gadā ir palielinājies darba ražīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Thomas Mann
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

uzskata par svarīgu, ka cilvēktiesību 
ievērošanai ir jābūt ES un Ķīnas 
ekonomiskās sadarbības pamatakmenim, 
kas cita starpā veicinās respekta 
veidošanos attiecībā uz uzņēmumu 
darbiniekiem;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Thomas Mann

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
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samazinājies bezdarbs laukos; samazinājies bezdarbs laukos;

konstatē, ka Ķīnā vēl aizvien nepietiekami 
tiek ievērotas cilvēktiesības, kas ir obligāts 
pamats stabilām attiecībām starp darba 
devējiem un darba ņēmējiem;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Thomas Mann

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

norāda, ka, neskatoties uz SDO 
konvenciju Nr. 138 un 182 ratificēšanu, 
bērnu darba aizlieguma jomā pastāv 
trūkumi;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir 
palielinājies nedeklarēta darba apjoms 
pilsētu teritorijās un aizvien vairāk tiek 
pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan 
ir spēkā tiesiskais regulējums, kas 
reglamentē nodarbinātības nosacījumus; 
konstatē — pateicoties tam, ka Ķīnas 
ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, 
pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām 
sistēmām pastāv konkurence, ko veicina 
brīvi pieejams pasaules tirgus; pauž 
izbrīnu un norāda, ka ir palielinājies 
nedeklarēta darba apjoms pilsētu teritorijās 
un aizvien vairāk tiek pārkāpti pienācīga 
darba principi, kaut gan ir spēkā tiesiskais 
regulējums, kas reglamentē nodarbinātības 
nosacījumus; konstatē — pateicoties tam, 
ka Ķīnas ekonomika kļuvusi brīvi 
pieejama, pieejamāks kļuvis darba tirgus 
un ir samazinājies bezdarbs laukos;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka no ekonomikas straujās 
izaugsmes Ķīnā pēdējo gadu laikā ieguvēji 
nav visi Ķīnas iedzīvotāju slāņi, turklāt 
sociālā plaisa starp bagātajiem un 
nabagajiem aizvien palielinās;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a vēlas, lai Ķīnas un Eiropas Savienības 
tirgus konkurences pamatā būtu 
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noteikumi, kas pieļauj savstarpēju 
sacensību, kā arī stabilitāte un uzņēmumu 
attīstība, lai nekaitētu darba ņēmēju 
interesēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Roger Helmer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo 
aizsardzību un veselības aprūpi, un 
stingrai uzraudzībai pār to, kā tiek 
nodrošināta atbilstība tiesību aktiem par 
nodarbinātības nosacījumiem; īpaši 
uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Roger Helmer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
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ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo 
aizsardzību un veselības aprūpi, un 
stingrai uzraudzībai pār to, kā tiek 
nodrošināta atbilstība tiesību aktiem par 
nodarbinātības nosacījumiem; īpaši 
uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka Ķīnas Tautas Republikai kā atsevišķai
administratīvi teritoriālai vienībai ir
tiesības pašai noteikt standartus un praksi 
attiecībā uz nodarbinātību un darba 
drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Roger Helmer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

Or. en



PE464.737v01-00 12/33 AM\865827LV.doc

LV

Grozījums Nr. 18
Paul Murphy

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzīmē, ka Ķīnas valdība un 
pašvaldības ir ieviesušas tiesību aktus šajā 
jomā, tomēr atzīmē arī, ka ir plaši izplatīta 
šo noteikumu nepildīšana un valsts 
iestādēm nav pietiekami nopietna 
attieksme pret šo noteikumu piemērošanu; 
uzsver, ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem 
tiesību aktiem, kas reglamentē sociālo 
aizsardzību un veselības aprūpi, un stingrai 
uzraudzībai pār to, kā tiek nodrošināta 
atbilstība tiesību aktiem par nodarbinātības 
nosacījumiem, ko veic patiešām 
neatkarīgas un demokrātiskas 
arodbiedrības; īpaši uzsver to, ka ir
jānodrošina atbilstība Starptautiskās Darba 
organizācijas noteikumiem un jāievēro 
tiesības brīvi veidot arodbiedrības; aicina 
Eiropas Savienībā dibinātos uzņēmumus, 
kas darbojas Ķīnā, ievērot minimuma 
sociālos standartus un atļaut patiešām 
neatkarīgām un demokrātiskām 
arodbiedrībām darboties šajos 
uzņēmumos, kā arī piešķirt tām pilnīgas 
tiesības slēgt koplīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; ņem vērā Ķīnas valdības un 
pašvaldību veikumu šajā jomā, bet uzskata, 
ka šie centieni vēl nav pietiekami; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības; uzskata, ka visos 
tirdzniecības nolīgumos starp Eiropas 
Savienību un Ķīnu jāiekļauj skaidrs un 
saistošs noteikums, kas pusēm liek ievērot 
cilvēka pamattiesības, strādnieku tiesības 
saskaņā ar SDO standartiem un 
arodbiedrību brīvību;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo 
aizsardzību un veselības aprūpi, un
stingrai uzraudzībai pār to, kā tiek 

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; cer, ka uzlabosies Ķīnas 
valdības un pašvaldību veikums šajā jomā, 
jo šobrīd tas absolūti nav pietiekams; 
uzsver, ka sevišķa nozīme ir stingrai 
uzraudzībai pār to, kā tiek nodrošināta 
atbilstība tiesību aktiem par nodarbinātības 
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nodrošināta atbilstība tiesību aktiem par 
nodarbinātības nosacījumiem; īpaši uzsver 
to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības; 

nosacījumiem; uzsver, ka ir svarīgi 
uzraudzīt negodīgas konkurences praksi 
un patērētāju veselības aizsardzības 
standartu ievērošanu; īpaši uzsver to, ka ir 
jānodrošina atbilstība Starptautiskās Darba 
organizācijas noteikumiem un jāievēro 
tiesības brīvi veidot arodbiedrības; 

Or. it

Grozījums Nr. 21
Thomas Mann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
šai sakarā uzsver ES un Ķīnas sadarbības 
projektu attiecībā uz sociālās aizsardzības 
reformu, kura mērķis ir sniegt Ķīnas 
iedzīvotājiem iespēju veikt piemērotus 
sociālā nodrošinājuma maksājumus; īpaši 
uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

Or. de
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Grozījums Nr. 22
Traian Ungureanu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu, jo īpaši ņemot vērā esošos 
tiesību aktus attiecībā uz intelektuālā 
īpašuma tiesībām; atzinīgi vērtē Ķīnas 
valdības un pašvaldību veikumu šajā jomā; 
uzsver, ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem 
tiesību aktiem, kas reglamentē sociālo 
aizsardzību un veselības aprūpi, un stingrai 
uzraudzībai pār to, kā tiek nodrošināta 
atbilstība tiesību aktiem par nodarbinātības 
nosacījumiem; īpaši uzsver to, ka ir 
jānodrošina atbilstība Starptautiskās Darba 
organizācijas noteikumiem un jāievēro 
tiesības brīvi veidot arodbiedrības;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai un 
efektīvai uzraudzībai pār to, kā tiek 
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aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

nodrošināta atbilstība tiesību aktiem par 
nodarbinātības nosacījumiem; īpaši uzsver 
to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Thomas Mann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem, jo īpaši par veselību un 
drošību darba vietā, un jāievēro tiesības 
brīvi veidot arodbiedrības;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Thomas Mann

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

konstatē, ka Ķīna kā PTO dalībvalsts
nepietiekami nodrošina iestāšanās 
protokolā noteikto principu un saistību 
ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz 
autortiesību aizsardzību un eksporta 
ierobežojumu novēršanu, kas traucē 
vispasaules konkurencei un līdz ar to arī 
negatīvi ietekmē ES;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Thomas Mann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
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pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

uzskata par būtisku pasākumu, ka ir 
pastiprināts 2009. gadā aizsāktais dialogs
starp ES un Ķīnu, kura mērķis ir uzlabot 
darba apstākļus un samazināt nelaimes 
gadījumu un arodslimību skaitu darba 
vietās;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Thomas Mann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

norāda, ka ciešākas Ķīnas un ES 
ekonomiskās sadarbības laikā divpusējā
Eiropas-Ķīnas tiesisku valstu dialogā 
vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību
darba tiesību dimensijai;

Or. de
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Grozījums Nr. 28
Jean Lambert

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

3. uzsver Ķīnas — lielākās 
eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules 
ekonomiku un ar šo ietekmi saistīto 
atbildību par obligātu sociālo standartu 
ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas valdības 
un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, 
ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem tiesību 
aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību 
un veselības aprūpi, un stingrai uzraudzībai 
pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību 
aktiem par nodarbinātības nosacījumiem; 
īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība 
Starptautiskās Darba organizācijas 
noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi 
veidot arodbiedrības;

aicina Eiropas Savienības pārstāvjus ES 
un Ķīnas dialogā uzsvērt, ka ir 
nepieciešama labāka piegāžu ķēdes 
kontrole attiecībā uz darba nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka SDO jāuzliek pienākums 
uzraudzīt šo tiesību efektīvu ievērošanu;

Or. it
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Grozījums Nr. 30
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka cilvēka pamattiesību, SDO 
standartos noteikto strādnieku tiesību un 
arodbiedrību brīvību neievērošana 
pirmkārt ir nepieņemams sabiedrības 
līdzāspastāvēšanas normu pārkāpums, bet 
arī smaga konkurences izkropļošana starp 
uzņēmumiem, kas darbojas dažādās 
valstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Traian Ungureanu

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir svarīgas tirdzniecības 
attiecības starp ES un Ķīnu, un aicina 
abpusēji ievērot tiesību aktus par darbu, 
jo īpaši izceļot prettiesiskas cilvēkkapitāla 
izmantošanas paveidu novēršanu, kā, 
piemēram, bērnu darbs, darbs 
ieslodzījumu vietās un cits šāda veida 
cilvēkresursu darbs. Uzsver, ka ir svarīgi
uzturēt godīgas konkurences līmeni starp 
abām pusēm, novēršot jebkādus cenu 
dempingu veidus, kas varētu rasties lētāka 
darba spēka dēļ, un nodrošinot piemērotu 
darba nosacījumu ievērošanu, ko var 
panākt, piemērojot esošos noteikumus un 
procedūras, ko nosaka SDO, un veidojot 
godīgas tirdzniecības partnerattiecības;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Traian Ungureanu

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē Ķīnas centrālās valdības 
un vietējo pašvaldību veiktos nodarbināto 
apstākļu uzlabojumus, tomēr uzskata, ka 
būtu jāvelta vairāk centienu tiesību aktu 
uzlabošanai, un aicina steidzami ieviest 
starptautiskos standartus attiecībā uz 
darbu, lai novērstu jebkādu iespējamo ES 
un Ķīnas tirdzniecības attiecību 
pārtraukšanu nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Roger Helmer

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteja var ieteikt Ķīnas Tautas 
Republikai savas kompetences robežās 
ieviest noteiktus nodarbinātības drošības 
kritērijus, pamatojoties uz tās zināšanām 
par starptautiskajiem standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina turpināt uzlabot ES attīstības
atbalstu, jo īpaši tādās jomās kā 
nodarbinātība, drošības un veselības 
aizsardzība darbā, nabadzības izskaušana, 
sabiedrības veselība un higiēna, izglītība 
un bērnu dzīves apstākļu uzlabošana;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka vispasaules tirdzniecībā ir 
svarīgi turpināt uzlabot Ķīnas 
darbaspēku; aicina attīstīt ES un Ķīnas 
visaptverošu apspriešanās mehānismu 
attiecībā uz izglītību, kas ir piemērots 
līdzeklis, kura mērķis ir stiprināt 
akadēmisko sadarbību, studentu apmaiņu
un pedagogu apmācību; uzsver, ka ir 
nepieciešams pastiprināt sadarbību 
veselības jomā, jo īpaši apmainoties ar 
pieredzi un dalot kontroli attiecībā uz 
HIV/AIDS un citām nopietnām slimībām;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka ir svarīga pieredzes un 
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labākās prakses apmaiņa nodarbinātības 
iespēju jomā vidi saudzējošās darba 
vietās, rūpējoties par ekonomikas, sociālo 
un vides ietekmi uz klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d aicina turpināt attīstīt uzlabotu 
sadarbību attiecībā uz legālo imigrantu 
nodarbinātību un migrējošo darba 
ņēmēju tiesību un interešu aizsardzību un 
palielināt saskaņotību attiecībā uz 
starptautiskajām darba lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e aicina turpināt palielināt valdības, 
darba devēju un darbinieku organizāciju 
resursus dzimumu vienlīdzības principa 
nodrošināšanai, lai efektīvi veicinātu 
dzimumu vienlīdzību valstu 
nodarbinātības politikā;

Or. en



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

LV

Grozījums Nr. 39
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f aicina izveidot atbilstošu regulējumu, 
kura mērķis ir palielināt sadarbību starp 
ES un Ķīnas arodbiedrībām, kas ir 
piemērots līdzeklis, lai uzlabotu 
darbaspēka darba apstākļus, apmainītos 
ar labāko praksi šai pašā jomā un īstenotu 
SDO konvencijas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.g aicina Eiropas Komisiju brīvās 
tirdzniecības nolīgumos un ieguldījumos
ietvert korporatīvās sociālās atbildības 
klauzulu, lai izpildītu SDO astoņas 
pamatkonvencijas un četras prioritārās 
konvencijas;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
3.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.h aicina Eiropas Komisiju ietvert PTO 
nolīgumos sociālo klauzulu saskaņā ar 



AM\865827LV.doc 25/33 PE464.737v01-00

LV

SDO darba pamatstandartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a vēlas pastiprināt pieredzes un labākās 
prakses apmaiņu starp Eiropas Savienību 
un Ķīnu gan no tirdzniecības, gan sociālā 
viedokļa;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka viens no Ķīnas iestāžu 
svarīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt 
finansējumu sociālās drošības sistēmai un 
veltīt pienācīgu uzmanību veselības 
aprūpei, kā arī ievērot starptautiskos 
standartus sociālās politikas un 
nodarbinātības jomā, no kā labumu 
vienlīdzīgi gūs visas valsts provinces; 
uzsver, ka ir būtiski ieviest efektīvus 
pasākumus politikas pārdales jomā 
attiecībā uz reģioniem, tādējādi samazinot 
pašreizējo lielo nevienlīdzību un veicinot 
ilgtspējīgāku valsts ekonomisko izaugsmi;

Or. es
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Grozījums Nr. 44
Gesine Meissner

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ņemot vērā, ka Eiropas iedzīvotāji 
pieņem kā pašsaprotamu faktu, ka 
piegādātāji ievēro starptautiskās 
konvencijas, kas ir VPS+ 
priekšnoteikums, sagaida, ka Ķīnas 
Tautas Republika un tās uzņēmumi bez 
izņēmumiem pieņems šīs konvencijas par 
to ikdienas darba standartu un ka Ķīnas 
Tautas Republika novērsīs viltoto un 
piespiedu darba nometnēs ražoto preču 
piegādi Eiropai;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Roger Helmer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un 
ka šķietami nebeidzamais pieejamā 
darbaspēka, sevišķi zemas kvalifikācijas 
darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, 
pamazām izsīkst; konstatē, ka, ņemot vērā 
iespējamos izmaksu ietaupījumus, 
tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar 
citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 
tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu 
integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un 
ka šķietami nebeidzamais pieejamā 
darbaspēka, sevišķi zemas kvalifikācijas 
darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, 
pamazām izsīkst; konstatē, ka, ņemot vērā 
iespējamos izmaksu ietaupījumus, 
tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar 
citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 
tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu 
integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 47
Paul Murphy

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un
ka šķietami nebeidzamais pieejamā 
darbaspēka, sevišķi zemas kvalifikācijas 
darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, 
pamazām izsīkst; konstatē, ka, ņemot vērā 
iespējamos izmaksu ietaupījumus, 
tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar 
citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 
tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu 
integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu;

4. norāda, ka Ķīnā valdošais režīms un lieli
daudznacionālie uzņēmumi, kas atrodas 
Ķīnā, draud pārcelties uz citām valstīm, 
cenšoties saglabāt Ķīnas darbinieku algas 
zemā līmenī; konstatē, ka 2009. gadā 
14,4% darbinieku netika samaksātas 
darba algas;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Thomas Mann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un 
ka šķietami nebeidzamais pieejamā 
darbaspēka, sevišķi zemas kvalifikācijas 
darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, 
pamazām izsīkst; konstatē, ka, ņemot vērā 
iespējamos izmaksu ietaupījumus, 
tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar 
citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 
tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu 
integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu;

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un 
ka šķietami nebeidzamais pieejamā 
darbaspēka, sevišķi zemas kvalifikācijas 
darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, 
pamazām izsīkst; konstatē, ka, ņemot vērā 
iespējamos izmaksu ietaupījumus, 
tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar 
citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 
tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu 
integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu;

norāda, ka pieaugošajā vidusslānī Ķīnā 
varētu pieaugt informētības līmenis par 
sociālajiem standartiem, kas pašlaik 
iedzīvotāju vidū ir salīdzinoši zems;

Or. de

Grozījums Nr. 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un 
ka šķietami nebeidzamais pieejamā 
darbaspēka, sevišķi zemas kvalifikācijas 
darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, 
pamazām izsīkst; konstatē, ka, ņemot vērā 
iespējamos izmaksu ietaupījumus, 
tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar 
citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un 
ka šķietami nebeidzamais pieejamā 
darbaspēka, sevišķi zemas kvalifikācijas 
darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, 
pamazām izsīkst; konstatē, ka, ņemot vērā 
iespējamos izmaksu ietaupījumus, 
tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar 
citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 
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tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu 
integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu;

tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu 
integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu, kas 
novērstu Eiropas daudznacionālo 
uzņēmumu sociāli bezatbildīgo rīcību 
šajās valstīs;

Or. es

Grozījums Nr. 50
Paul Murphy

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu 
investīcijām Ķīnā nav jūtami nelabvēlīgas 
ietekmes uz nodarbinātību Eiropā, gluži 
pretēji — tās veicina nodarbinātību 
attiecīgo uzņēmumu Eiropas filiālēs.

5. konstatē, ka lieli Eiropas uzņēmumi 
mēģina izmantot zemo algu līmeni Ķīnā, 
lai pazeminātu algas un apstākļu līmeni 
darbiniekiem Eiropā, veicinot galējo 
pasliktināšanos; aicina arodbiedrības 
ievērot starptautisko solidaritāti un 
starptautiskā līmenī rīkoties, lai pretoties 
šādai taktikai un cīnītos par atbilstošām 
algām un apstākļiem visiem 
darbiniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu 
investīcijām Ķīnā nav jūtami nelabvēlīgas 
ietekmes uz nodarbinātību Eiropā, gluži 
pretēji — tās veicina nodarbinātību 
attiecīgo uzņēmumu Eiropas filiālēs.

5. konstatē, ka Eiropas tiešās ārvalstu 
investīcijas Ķīnā pārceļ ražošanu un 
novājina Eiropas rūpniecību, izmantojot 
atšķirīgas darbaspēka izmaksas un 
attiecīgi ietekmējot nodarbinātību; tāpat 
uzsver Ķīnas tiešo ieguldījumu negatīvo 
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ietekmi ārpus Eiropas Savienības valstīs, 
piemēram Āfrikā.

Or. it

Grozījums Nr. 52
Jean Lambert

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu 
investīcijām Ķīnā nav jūtami nelabvēlīgas 
ietekmes uz nodarbinātību Eiropā, gluži 
pretēji — tās veicina nodarbinātību 
attiecīgo uzņēmumu Eiropas filiālēs.

5. konstatē, ka ir atšķirīgas zinātniskās 
analīzes attiecībā uz Eiropas tiešo ārvalstu 
investīciju Ķīnā ietekmi uz nodarbinātību 
Eiropā;

konstatē, ka daži pētījumi rāda, ka varētu 
nebūt jūtami nelabvēlīgas ietekmes uz 
nodarbinātību Eiropā un ka tiešās ārvalstu 
investīcijas zināmā mērā varētu veicināt 
nodarbinātību attiecīgo uzņēmumu Eiropas 
filiālēs; norāda arī uz pētījumiem, kuros 
konstatēta zināma negatīva ietekme uz 
nodarbinātību Eiropā;
uzsver, ka ES publiskajām struktūrām 
nebūtu jāveicina vai pat finansiāli 
jāatbalsta pārcelšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu 
investīcijām Ķīnā nav jūtami nelabvēlīgas
ietekmes uz nodarbinātību Eiropā, gluži 

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu 
investīcijām Ķīnā var būt nelabvēlīga 
ietekme uz nodarbinātību Eiropā, bet, no 
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pretēji — tās veicina nodarbinātību 
attiecīgo uzņēmumu Eiropas filiālēs.

otras puses, arī pozitīva ietekme uz
nodarbinātību attiecīgo uzņēmumu Eiropas 
filiālēs;

Or. fi

Grozījums Nr. 54
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu 
investīcijām Ķīnā nav jūtami nelabvēlīgas 
ietekmes uz nodarbinātību Eiropā, gluži 
pretēji — tās veicina nodarbinātību 
attiecīgo uzņēmumu Eiropas filiālēs.

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu 
investīcijām Ķīnā ne vienmēr ir
nelabvēlīga ietekme uz nodarbinātību 
Eiropā, gluži pretēji — tās dažkārt veicina 
nodarbinātību attiecīgo uzņēmumu Eiropas 
filiālēs;

Or. de

Grozījums Nr. 55
Marielle Gallo

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a konstatē, kā viltotas Ķīnas izcelsmes 
importa preces ne tikai apdraud Eiropas 
patērētāju veselību un drošību, bet atstāj 
arī nepatīkama sekas uz nodarbinātību
Eiropas savienības iekšienē.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Roger Helmer
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejai nav tiesību noteikt vai censties 
noteikt jebkādus nodarbinātības 
standartus Ķīnas Tautas Republikā;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Roger Helmer

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka mēģinājumi noteikt 
jebkādus sociālos, darba vai vides 
standartus, ieviešot sodus, importa tarifus 
vai cita veida ierobežojumus, iespējams, 
tiks anulēti saskaņā ar PTO noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Eiropas uzņēmumus, kas 
darbojas Ķīnā, panākt atbilstību 
augstākajiem starptautiskajiem 
standartiem un labākajai praksei 
korporatīvajā sociālajā atbildībā attiecībā 
uz darbiniekiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Paul Murphy

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pilnīgi atbalsta Ķīnas darbinieku 
centienus panākt atbilstošas algas un 
darba apstākļus, kā arī tiesības veidot 
neatkarīgas arodbiedrības, kas dibinātas, 
ievērojot demokrātijas principus, un ko 
kontrolē darbinieki;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Paul Murphy

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b konstatē, ka pēdējos mēnešos Ķīnā 
valdošajā režīmā ir pieaugusi 
demokrātisku tiesību ierobežošana, 
tostarp arodbiedrību pārstāvju 
apcietināšana un vajāšana.

Or. en


