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Amendement 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. overwegende dat China 1,3 miljard 
inwoners telt, wat leidt tot een 
arbeidsaanbod van 730 miljoen mensen 
dat de grootste mondiale uitdaging op het 
gebied van de werkgelegenheid vormt,

Or. es

Amendement 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. overwegende dat ondanks de hoge 
groeicijfers in China in de afgelopen twee 
decennia het werkloosheidspercentage in 
het land aanzienlijk is gestegen,

Or. es

Amendement 3
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. overwegende dat er sterke 
aanwijzingen bestaan dat de controle op 
de toeleveringsketen niet goed 
functioneert; overwegende dat uit recente 
studies blijkt dat werkgevers de 
controlemechanismen consequent aan 
hun laars lappen met behulp van 
bijvoorbeeld een dubbele boekhouding, 
vervalste loonstrookjes en fictieve 
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vakbondsvertegenwoordigers; 
overwegende dat locale overheden er 
weinig voor voelen om toezicht op de 
fabrieken te houden en als tegenprestatie 
een bonus ontvangen als zij niet 
controleren,

Or. en

Amendement 4
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie de bestaande 
dialoog over werkgelegenheid en sociaal 
beleid te intensiveren en een 
gestructureerde sociale dialoog met China 
aan te gaan in het kader van de dialoog 
op hoog niveau over economie en handel;

Or. en

Amendement 5
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van 
waardig werk ondanks een wetgevend 
kader inzake arbeidsvoorwaarden; merkt
de betere toegang tot de arbeidsmarkt op 
alsook een daling van de landelijke 
werkloosheid ingevolge het openen van de
Chinese economie;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert dat in de Chinese 
economie oneerlijke 
concurrentiepraktijken blijven bestaan die 
berusten op schending van de rechten van 
de werknemers, de rechten van de mens 
en van het kind, en niet-naleving van de 
beginselen van de eerbied voor het milieu 
en de volksgezondheid;

Or. it
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Amendement 6
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van 
waardig werk ondanks een wetgevend 
kader inzake arbeidsvoorwaarden; merkt 
de betere toegang tot de arbeidsmarkt op 
alsook een daling van de landelijke 
werkloosheid ingevolge het openen van de 
Chinese economie;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden; 
merkt de betere toegang tot de 
arbeidsmarkt op alsook een daling van de 
landelijke werkloosheid ingevolge het 
openen van de Chinese economie;

Or. en

Amendement 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt op dat 
ondanks de grote voordelen ingevolge het 
openen van de Chinese economie meer 
aandacht moet worden besteed aan de 
verschillen die ontstaan tussen de 
stedelijke gebieden en het platteland; wijst 
erop dat deze situatie leidt tot grotere 
ongelijkheid wat betreft inkomen, toegang 
tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, 
gezondheid en onderwijs tussen de 
stedelijke en plattelandsbevolking en een 
enorme uitdaging betekent als het gaat 
om het cohesiebeleid in China;
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Or. es

Amendement 8
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; stelt vast dat het 
openen van de Chinese economie voor het 
internationale kapitalisme heeft geleid tot 
een enorme verschuiving in welvaart van 
arbeid naar kapitaal; stelt vast dat het 
aandeel van de lonen in het bbp ondanks 
stijgingen van de arbeidsproductiviteit van 
bijna 10% per jaar in de periode 1983-
2005 is gedaald van 57% naar 37%; 

Or. en

Amendement 9
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

acht het onontbeerlijk dat de naleving van 
de mensenrechten een van de pijlers van 
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de economische samenwerking tussen de 
EU en China wordt, wat er onder meer toe 
moet leiden de bedrijven hun werknemers 
respecteren;

Or. de

Amendement 10
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

stelt vast dat de mensenrechten in China 
nog steeds onvoldoende geëerbiedigd 
worden; onderstreept evenwel dat de 
mensenrechten een conditio sine qua non 
zijn voor een stabiele relatie tussen 
werknemers en werkgevers;

Or. de

Amendement 11
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
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arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

wijst erop dat er, ondanks de ratificatie 
van de IAO-verdragen nr. 138 en 182, nog 
steeds problemen bestaan met de naleving 
van het verbod op kinderarbeid;

Or. de

Amendement 12
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert een stijging van 
informele arbeid in stedelijke gebieden 
alsook inbreuken op principes van waardig 
werk ondanks een wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

2. stelt concurrentie vast tussen sociale 
systemen door het openen van de 
wereldmarkt; noteert met verwondering
een stijging van informele arbeid in 
stedelijke gebieden alsook inbreuken op 
principes van waardig werk ondanks een 
wetgevend kader inzake 
arbeidsvoorwaarden; merkt de betere 
toegang tot de arbeidsmarkt op alsook een 
daling van de landelijke werkloosheid 
ingevolge het openen van de Chinese 
economie;

Or. de

Amendement 13
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat niet alle lagen van de 
Chinese bevolking in gelijke mate hebben 
geprofiteerd van de sterke economische 
groei in China in de afgelopen jaren en 
dat de sociale kloof tussen rijk en arm 
geleidelijk groter wordt;
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Or. en

Amendement 14
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. spreekt de wens uit dat de 
commerciële concurrentie tussen China 
en de Europese Unie volgens de gestelde 
regels zou verlopen, zodat respectvolle 
wedijver mogelijk wordt, en de stabiliteit 
en de valorisatie van de ondernemingen 
wordt gegarandeerd opdat de belangen 
van de werknemers niet geschaad worden;

Or. fr

Amendement 15
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een 
alomvattende wet inzake sociale zekerheid 
en gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en 
het recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;

Or. en
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Amendement 16
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een 
alomvattende wet inzake sociale zekerheid 
en gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en 
het recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden; 
benadrukt dat de Volksrepubliek China als 
soevereine natie volledig gerechtigd is 
haar eigen normen en methoden op het 
gebied van werkgelegenheid en 
arbeidsveiligheid vast te stellen; 

Or. en

Amendement 17
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie; verwelkomt de op dit 
vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden; 
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;
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recht op vrije vakbondsvorming;

Or. en

Amendement 18
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; wijst op de 
invoering van wetgeving door de Chinese 
centrale en lokale overheden op dit gebied, 
maar ook op het feit dat deze regelgeving 
vaak niet wordt nageleefd en niet streng 
door de autoriteiten wordt gehandhaafd; 
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden door werkelijk 
onafhankelijke en democratische 
vakbonden; onderstreept het belang van de 
naleving van de regels van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming; doet een 
beroep op in de EU gevestigde 
ondernemingen die in China werkzaam 
zijn om de sociale minimumnormen 
volledig na te leven en het mogelijk te 
maken dat er werkelijk onafhankelijke en 
democratische vakbonden functioneren 
die in de betreffende ondernemingen 
volledige onderhandelingsbevoegdheden 
krijgen;

Or. en

Amendement 19
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; neemt kennis van
de op dit vlak geleverde inspanningen door 
de Chinese centrale en lokale overheden
maar beschouwt deze inspanningen als 
nog veel te gering; benadrukt het belang 
van een alomvattende wet inzake sociale 
zekerheid en gezondheidszorg alsook een 
strikte controle op het naleven van de 
wetgeving op arbeidsvoorwaarden;
onderstreept het belang van de naleving 
van de regels van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en het recht op vrije 
vakbondsvorming; acht het noodzakelijk 
dat elke handelsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en China een 
uitdrukkelijke en bindende clausule bevat 
waarin beide partijen zich verbinden tot 
naleving van de fundamentele 
mensenrechten, de rechten van de 
werknemers als omschreven door de 
regels van de IAO, en de 
vakbondsvrijheid; 

Or. it

Amendement 20
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; dringt erop aan dat
de Chinese centrale en lokale overheden
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Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

hun tot nu toe zeer teleurstellende 
inspanningen op dit vlak opvoeren;
benadrukt het belang van een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op de arbeidsvoorwaarden; wijst nogmaals 
op het belang van toezicht op 
concurrentievervalsing en naleving van 
de regels betreffende de bescherming van 
de gezondheid van de consumenten; 
onderstreept het belang van de naleving 
van de regels van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en het recht op vrije 
vakbondsvorming;

Or. it

Amendement 21
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden; 
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; vestigt in dat 
opzicht de aandacht op het Social Security 
Reform Co-Operation Project tussen de 
EU en China, dat als doel heeft de 
Chinese burgers toegang te bieden tot een 
adequate en betaalbare sociale zekerheid;
onderstreept het belang van de naleving 
van de regels van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en het recht op vrije 
vakbondsvorming;

Or. de



PE464.737v01-00 14/32 AM\865827NL.doc

NL

Amendement 22
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden, waarbij speciaal 
aandacht moet worden besteed aan de 
bestaande wetgeving op het gebied van 
intellectuele eigendomsrechten; 
verwelkomt de op dit vlak geleverde 
inspanningen door de Chinese centrale en 
lokale overheden; benadrukt het belang van 
een alomvattende wet inzake sociale 
zekerheid en gezondheidszorg alsook een 
strikte controle op het naleven van de 
wetgeving op arbeidsvoorwaarden; 
onderstreept het belang van de naleving 
van de regels van de Internationale 
Arbeidsorganisatie en het recht op vrije 
vakbondsvorming;

Or. en

Amendement 23
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een 
alomvattende wet inzake sociale zekerheid 
en gezondheidszorg alsook een strikte 

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden; acht
een alomvattende wet inzake sociale 
zekerheid en gezondheidszorg alsook een 
strikte en doeltreffende controle op het 
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controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

naleven van de wetgeving op 
arbeidsvoorwaarden absoluut 
noodzakelijk; onderstreept het belang van 
de naleving van de regels van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

Or. de

Amendement 24
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, in het 
bijzonder die betreffende veiligheid en 
gezondheid op het werk, en het recht op 
vrije vakbondsvorming;

Or. de

Amendement 25
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
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voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

stelt vast dat China als lid van de 
Wereldhandelsorganisatie onvoldoende 
waarborgen biedt voor de naleving van de 
beginselen en de verplichtingen waartoe 
het zich door de ondertekening van het 
toetredingsprotocol heeft verbonden, in 
het bijzonder wat de bescherming van het 
auteursrecht en het vermijden dan 
exportbeperkingen betreft, wat leidt tot 
verstoring van de mondiale 
mededingingssituatie en schadelijke 
gevolgen voor de EU meebrengt;

Or. de

Amendement 26
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
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belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

acht het van wezenlijk belang dat de in 
2009 opgestarte dialoog tussen de EU en 
China met het oog op de verbetering van 
de arbeidsomstandigheden en de 
vermindering van het aantal 
arbeidsongevallen en beroepsziekten 
wordt geïntensiveerd;

Or. de

Amendement 27
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

onderstreept dat, in het kader van de 
nauwere samenwerking tussen China en 
de EU, de arbeidsrechtelijke dimensie in 
de bilaterale Europees-Chinese dialoog 
over de rechtsstaat moet worden versterkt;

Or. de

Amendement 28
Jean Lambert
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

3. wijst op de invloed die China als 
grootste exportland heeft op de 
wereldeconomie en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheid voor 
het respecteren van sociale 
minimumstandaarden; verwelkomt de op 
dit vlak geleverde inspanningen door de 
Chinese centrale en lokale overheden;
benadrukt het belang van een alomvattende 
wet inzake sociale zekerheid en 
gezondheidszorg alsook een strikte 
controle op het naleven van de wetgeving 
op arbeidsvoorwaarden; onderstreept het 
belang van de naleving van de regels van 
de Internationale Arbeidsorganisatie en het 
recht op vrije vakbondsvorming;

verzoekt de vertegenwoordigers van de EU 
in de dialoog tussen de EU en China de 
noodzaak van betere controle op de 
toeleveringsketen met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden te onderstrepen;

Or. en

Amendement 29
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat het toezicht op de 
daadwerkelijke naleving van deze rechten 
moet worden toevertrouwd aan de IAO;

Or. it

Amendement 30
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van oordeel dat de niet-naleving 
van de fundamentele mensenrechten, de 
rechten van de werknemers als 
omschreven door de regels van de IAO, en 
de vakbondsvrijheid in de allereerste 
plaats een onaanvaardbare schending van
de grondbeginselen van de civiele 
samenleving inhouden maar tegelijk ook 
een ernstige verstoring van de 
concurrentie tussen bedrijven die in 
verschillende landen actief zijn;

Or. it

Amendement 31
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China en dringt aan op wederzijdse 
naleving van de arbeidswetgeving waarbij 
met name het accent wordt gelegd op het 
voorkomen van het illegaal gebruik van 
menselijk kapitaal zoals kinderarbeid, 
dwangarbeid en andere vormen van 
misbruik van arbeidskrachten; benadrukt 
dat het van belang is het niveau van 
eerlijke concurrentie tussen beide partijen 
te handhaven waarbij elke vorm van 
prijsdumping als gevolg van goedkopere 
arbeidskrachten wordt voorkomen en 
door de toepassing van de bestaande 
regels en procedures van de IAO en door 
het aangaan van een eerlijk 
handelspartnerschap wordt gezorgd voor 
de naleving van adequate 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en
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Amendement 32
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is verheugd over de door de Chinese 
centrale en locale overheid doorgevoerde 
verbeteringen van de voorwaarden voor 
de werknemers, maar is van mening dat 
meer moet worden gedaan om de 
wetgeving te verbeteren en dringt aan op 
een snelle tenuitvoerlegging van de 
internationale arbeidsnormen om 
mogelijke verstoringen van de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China te voorkomen;

Or. en

Amendement 33
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken de 
Volksrepubliek China in het kader van 
haar bevoegdheden bepaalde 
arbeidsveiligheidscriteria aan de hand 
kan doen die zijn gebaseerd op haar 
kennis van de internationale normen; 

Or. en

Amendement 34
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op verdere verbetering 
van de ontwikkelingshulp van de EU, met 
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name op terreinen zoals werkgelegenheid, 
bescherming van de veiligheid en
gezondheid op het werk, 
armoedebestrijding, volksgezondheid en 
hygiëne, onderwijs en verbetering van de 
levensomstandigheden van kinderen;  

Or. en

Amendement 35
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst erop dat verdere verbeteringen 
voor Chinese arbeidskrachten van belang 
zijn voor de wereldhandel; dringt aan op 
de ontwikkeling van een alomvattend 
overlegmechanisme tussen de EU en 
China op het gebied van onderwijs dat 
moet dienen als een adequaat instrument 
ter versterking van de academische 
samenwerking, de uitwisseling van 
studenten en de opleiding van docenten; 
onderstreept de noodzaak tot intensivering 
van de samenwerking in de 
gezondheidssector, met name door 
ervaringen te delen en via controle op 
hiv/aids en andere ernstige ziekten;

Or. en

Amendement 36
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt het belang van het 
uitwisselen van ervaring en optimale 
werkmethoden wat betreft 
werkgelegenheidskansen bij het creëren
van groene banen, als het gaat om de 
aanpak van de economische, sociale en 
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milieueffecten van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 37
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. dringt aan op de verdere 
ontwikkeling van verbeterde 
samenwerking wat betreft de 
werkgelegenheid van legale immigranten 
en de bescherming van de rechten en 
belangen van migrerende werknemers 
alsook op betere coördinatie in 
internationale arbeidsaangelegenheden;

Or. en

Amendement 38
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. dringt aan op verdere verbetering 
van de capaciteiten van de overheid en 
van werkgevers- en 
werknemersorganisaties op het gebied van 
gender mainstreaming, zodat 
gendergelijkheid in het kader van het 
nationale werkgelegenheidsbeleid 
doeltreffend wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 39
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 septies. dringt aan op het creëren van 
een passend kader ter verbetering van de 
samenwerking tussen de vakbonden in de 
EU en in China dat moet dienen als een 
adequaat instrument voor de verbetering 
van de arbeidsomstandigheden van de 
werknemers, de uitwisseling van optimale 
werkmethoden op dat gebied en de 
naleving van de Verdragen van de IAO;

Or. en

Amendement 40
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 octies. dringt er bij de Commissie op aan 
in de vrijhandels- en 
investeringsovereenkomsten een clausule 
inzake maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap op te nemen met het 
oog op de naleving van de acht 
fundamentele verdragen en de vier 
prioritaire verdragen van de IAO;  

Or. en

Amendement 41
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 nonies. dringt er bij de Commissie op 
aan in WTO- overeenkomsten een sociale 
clausule op te nemen in overeenstemming 
met de essentiële arbeidsnormen van de 
IAO;

Or. en
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Amendement 42
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendment

3 bis. verlangt dat de uitwisseling van 
ervaringen en beste praktijken tussen de 
Europese Unie en China zowel op 
commercieel als op sociaal vlak wordt 
geïntensiveerd;

Or. fr

Amendement 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat een van de 
belangrijkste uitdagingen voor de Chinese 
autoriteiten zal zijn hoe zij moeten zorgen 
voor de financiering van een solide 
sociale zekerheids- en gezondheidsstelsel 
en voor de naleving van internationale 
normen op het gebied van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid dat alle 
provincies van het land in gelijke mate ten 
goede komt; onderstreept dat het van 
belang is doeltreffende 
beleidsmaatregelen te nemen om de 
welvaart zodanig over de regio's te 
verdelen dat de bestaande grote 
verschillen kleiner worden en dat wordt 
gezorgd voor duurzamere economische 
groei in het land;

Or. es

Amendement 44
Gesine Meissner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verlangt, in de overweging dat de 
Europese burgers van hun leveranciers 
als vanzelfsprekend verwachten dat zij 
zich aan de internationale verdragen 
houden - wat een conditio sine qua non is 
voor het SAP+ - dat de Volksrepubliek 
China en zijn bedrijven zonder enige 
uitzondering de internationale verdragen 
als norm voor hun dagelijkse activiteiten 
volgen en dat de Volksrepubliek China 
een eind maakt aan de export van namaak 
en door dwangarbeiders vervaardigde 
producten naar Europa;

Or. de

Amendement 45
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de Chinese bevolking 
vergrijst en de schijnbaar oneindige groei 
van het aantal beschikbare werkkrachten, 
vooral lager geschoolde arbeidskrachten, 
lijkt te eindigen; stelt vast dat er een 
handelsverlegging plaatsvindt van China 
naar andere Zuidoost-Aziatische landen 
door potentiële kostenvoordelen; vraagt 
daarom aan de Commissie een 
geïntegreerd Europees beleid voor de 
Zuidoost-Aziatische regio;

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de Chinese bevolking 
vergrijst en de schijnbaar oneindige groei 
van het aantal beschikbare werkkrachten, 
vooral lager geschoolde arbeidskrachten, 
lijkt te eindigen; stelt vast dat er een 
handelsverlegging plaatsvindt van China 
naar andere Zuidoost-Aziatische landen 
door potentiële kostenvoordelen; vraagt 
daarom aan de Commissie een 
geïntegreerd Europees beleid voor de 
Zuidoost-Aziatische regio;

Schrappen

Or. it

Amendement 47
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de Chinese bevolking 
vergrijst en de schijnbaar oneindige groei 
van het aantal beschikbare werkkrachten, 
vooral lager geschoolde arbeidskrachten, 
lijkt te eindigen; stelt vast dat er een 
handelsverlegging plaatsvindt van China 
naar andere Zuidoost-Aziatische landen 
door potentiële kostenvoordelen; vraagt 
daarom aan de Commissie een 
geïntegreerd Europees beleid voor de 
Zuidoost-Aziatische regio;

4. merkt op dat de Chinese autoriteiten en 
grote in China gevestigde multinationale 
ondernemingen dreigen met verplaatsing 
naar andere landen in een poging om de 
lonen van de Chinese werknemers laag te 
houden; stelt vast dat in 2009 aan 14,4% 
van de werknemers geen loon werd
uitbetaald;

Or. en

Amendement 48
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de Chinese bevolking 
vergrijst en de schijnbaar oneindige groei 
van het aantal beschikbare werkkrachten, 

4. merkt op dat de Chinese bevolking 
vergrijst en de schijnbaar oneindige groei 
van het aantal beschikbare werkkrachten, 
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vooral lager geschoolde arbeidskrachten, 
lijkt te eindigen; stelt vast dat er een 
handelsverlegging plaatsvindt van China 
naar andere Zuidoost-Aziatische landen 
door potentiële kostenvoordelen; vraagt 
daarom aan de Commissie een geïntegreerd 
Europees beleid voor de Zuidoost-
Aziatische regio;

vooral lager geschoolde arbeidskrachten, 
lijkt te eindigen; stelt vast dat er een 
handelsverlegging plaatsvindt van China 
naar andere Zuidoost-Aziatische landen 
door potentiële kostenvoordelen; vraagt 
daarom aan de Commissie een geïntegreerd 
Europees beleid voor de Zuidoost-
Aziatische regio;

constateert dat in de gestaag 
aangroeiende middenklasse van de 
Chinese samenleving het besef van 
maatschappelijke normen misschien wel 
aan het toenemen is, een besef dat echter 
bij de bevolking als geheel nog niet zo 
uitgesproken aanwezig is;

Or. de

Amendement 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat de Chinese bevolking 
vergrijst en de schijnbaar oneindige groei 
van het aantal beschikbare werkkrachten, 
vooral lager geschoolde arbeidskrachten, 
lijkt te eindigen; stelt vast dat er een 
handelsverlegging plaatsvindt van China 
naar andere Zuidoost-Aziatische landen 
door potentiële kostenvoordelen; vraagt 
daarom aan de Commissie een geïntegreerd 
Europees beleid voor de Zuidoost-
Aziatische regio;

4. merkt op dat de Chinese bevolking 
vergrijst en de schijnbaar oneindige groei 
van het aantal beschikbare werkkrachten, 
vooral lager geschoolde arbeidskrachten, 
lijkt te eindigen; stelt vast dat er een 
handelsverlegging plaatsvindt van China 
naar andere Zuidoost-Aziatische landen 
door potentiële kostenvoordelen; vraagt 
daarom aan de Commissie een geïntegreerd 
Europees beleid voor de Zuidoost-
Aziatische regio dat Europese 
multinationals zal weerhouden van 
sociaal onverantwoord gedrag in deze 
landen;

Or. es

Amendement 50
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat Europese directe 
buitenlandse investeringen in China geen 
meetbare negatieve gevolgen hebben op 
de werkgelegenheid in Europa, maar 
integendeel een positief effect hebben op 
de werkgelegenheid in de Europese 
vestigingen van de betrokken bedrijven.

5. merkt op dat in Europa gevestigde grote 
ondernemingen proberen van de lage 
lonen in China gebruik te maken om te 
komen tot een neerwaartse nivellering van 
de lonen en arbeidsvoorwaarden van de in 
Europa werkzame werknemers; dringt 
aan op internationale solidariteit en actie 
van de kant van de internationale 
vakbeweging om deze tactiek te 
doorbreken en te vechten voor fatsoenlijke 
lonen en arbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers; 

Or. en

Amendement 51
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat Europese directe 
buitenlandse investeringen in China geen 
meetbare negatieve gevolgen hebben op 
de werkgelegenheid in Europa, maar 
integendeel een positief effect hebben op 
de werkgelegenheid in de Europese 
vestigingen van de betrokken bedrijven.

5. merkt op dat Europese directe 
buitenlandse investeringen in China als 
gevolg hebben dat de industriële productie 
wordt verplaatst en het Europese 
industriële weefsel wordt verzwakt omdat 
investeerders de verschillen in 
arbeidskosten willen exploiteren, met alle
gevolgen van dien voor de 
werkgelegenheid; wijst eveneens op de
schadelijke effecten van de Chinese 
directe investeringen in niet-EU-landen, 
zoals in Afrika;

Or. it

Amendement 52
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat Europese directe 5. merkt op dat de wetenschappelijke 
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buitenlandse investeringen in China geen
meetbare negatieve gevolgen hebben op de 
werkgelegenheid in Europa, maar 
integendeel een positief effect hebben op 
de werkgelegenheid in de Europese 
vestigingen van de betrokken bedrijven.

analyses uiteenlopen wat betreft de 
gevolgen van Europese directe 
buitenlandse investeringen in China voor 
de werkgelegenheid in Europa;

merkt op dat uit sommige studies blijkt dat 
er wellicht geen sprake is van meetbare 
negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid in Europa, en dat directe 
buitenlandse investeringen tot op zekere 
hoogte een positief effect kunnen hebben 
op de werkgelegenheid in de Europese 
vestigingen van de betrokken bedrijven; 
neemt ook kennis van studies waaruit 
blijkt dat sprake is van bepaalde negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid in 
Europa;
onderstreept dat bedrijfsverplaatsingen 
niet door openbare instanties in de EU 
mogen worden aangemoedigd en zeker 
niet financieel mogen worden gesteund;

Or. en

Amendement 53
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat Europese directe 
buitenlandse investeringen in China geen 
meetbare negatieve gevolgen hebben op de 
werkgelegenheid in Europa, maar
integendeel een positief effect hebben op 
de werkgelegenheid in de Europese 
vestigingen van de betrokken bedrijven.

5. merkt op dat Europese directe 
buitenlandse investeringen in China 
negatieve gevolgen kunnen hebben op de 
werkgelegenheid in Europa, maar
anderzijds ook een positief effect hebben 
op de werkgelegenheid in de Europese 
vestigingen van de betrokken bedrijven.

Or. fi

Amendement 54
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat Europese directe 
buitenlandse investeringen in China geen 
meetbare negatieve gevolgen hebben op de 
werkgelegenheid in Europa, maar 
integendeel een positief effect hebben op 
de werkgelegenheid in de Europese 
vestigingen van de betrokken bedrijven.

5. merkt op dat Europese directe 
buitenlandse investeringen in China niet 
altijd negatieve gevolgen hebben op de 
werkgelegenheid in Europa, maar 
integendeel soms ook een positief effect 
hebben op de werkgelegenheid in de 
Europese vestigingen van de betrokken
bedrijven;

Or. de

Amendement 55
Marielle Gallo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de invoer van 
namaakproducten uit China niet alleen 
een gevaar betekent voor de gezondheid 
en de veiligheid van de Europese 
consument, maar ook funest is voor de 
werkgelegenheid in de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 56
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken niet 
bevoegd is de Volksrepubliek China 
arbeidsnormen op te leggen of hiertoe 
pogingen te ondernemen;

Or. en

Amendement 57
Roger Helmer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat pogingen om via 
sancties, invoerheffingen of anderszins 
sociale, arbeids- of milieunormen op te 
leggen waarschijnlijk zullen stuklopen op 
de WTO- bepalingen;  

Or. en

Amendement 58
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij Europese 
ondernemingen die in China werkzaam 
zijn op aan met betrekking tot de 
werknemers de hoogste internationale 
normen en optimale werkmethoden op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen toe te passen;

Or. en

Amendement 59
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. staat volledig achter de Chinese 
werknemers wat betreft hun strijd voor 
fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden 
en hun recht om onafhankelijke en 
democratische vakbonden op te richten 
die vanuit de basis door de werknemers 
worden gecontroleerd;

Or. en
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Amendement 60
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat de democratische 
rechten de afgelopen maanden steeds 
vaker door het Chinese regime werden 
beknot en dat in dit verband ook 
vakbondsleden gevangen werden 
genomen en vervolgd;

Or. en


