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Amendamentul 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât cei 1,3 miliarde de locuitori ai 
Chinei generează o ofertă de forță de 
muncă de 730 de milioane de persoane și, 
prin urmare, reprezintă provocarea cea 
mai importantă în termeni de ocupare a 
forței de muncă la nivel mondial;

Or. es

Amendamentul 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. întrucât, în ciuda ratelor de creștere 
ridicate înregistrate în China pe parcursul 
ultimelor două decenii, rata șomajului a 
crescut în mod considerabil în această 
țară;

Or. es

Amendamentul 3
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât există o dovadă clară că 
controlul lanțului de aprovizionare nu 
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funcționează în mod corespunzător; 
întrucât studii recente arată că 
mecanismele de control sunt subminate în 
mod sistematic de angajatori, de exemplu 
prin contabilitate dublă, fișe de plată false 
și reprezentați falși ai sindicatului; 
întrucât administrațiile locale sunt 
reticente față de supravegherea fabricilor 
și primesc prime în schimbul lipsei de 
controale; 

Or. en

Amendamentul 4
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită Comisiei să intensifice 
dialogul existent cu privire la ocuparea 
forței de muncă și la politica socială și să 
inițieze un dialog structurat cu China, în 
cadrul dialogului economic și comercial 
la nivel înalt;

Or. en

Amendamentul 5
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă în cadrul economiei chineze 
continuarea practicilor de concurență 
neloială bazate pe abuzul drepturilor 
lucrătorilor, ale drepturilor omului, ale 



AM\865827RO.doc 5/38 PE464.737v01-00

RO

legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în mediul 
rural, în urma deschiderii economiei 
chineze;

drepturilor copilului, ale principiilor 
privind respectarea mediului și a sănătății 
umane;

Or. it

Amendamentul 6
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă;
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane; observă un acces 
mai bun la piața muncii, precum și o 
scădere a șomajului în urma deschiderii 
economiei chineze;

Or. en

Amendamentul 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 
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observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

observă că, în ciuda beneficiilor
importante rezultate în urma deschiderii 
economiei chineze trebuie să se acorde 
mai multă atenție disparităților care apar 
între regiunile rurale și urbane ale țării; 
această situație duce la creșterea 
inegalităților, în materie de venit, acces la 
un loc de muncă, protecție socială, 
sănătate, educație, în rândul rezidenților 
din ambele zone, presupunând o 
provocare foarte importantă în ceea ce 
privește politica de coeziune a acestei țări;

Or. es

Amendamentul 8
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 
observă că deschiderea economiei chineze 
la capitalismul internațional a presupus o
trecere imensă a bogăției de la muncă la 
capital; observă că în perioada 1983-2005 
procentul din PIB alocat salariilor a 
scăzut de la 57 % la 37 %, în ciuda 
creșterii productivității muncii cu aproape 
10 % pe an;

Or. en

Amendamentul 9
Thomas Mann
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

consideră deosebit de important faptul ca 
respectarea drepturilor omului să fie 
pilonul de bază al cooperării economice 
dintre UE și China, care determină 
printre altele respectul în cadrul 
întreprinderilor față de angajați;

Or. de

Amendamentul 10
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

constată că drepturile omului sunt încă 
respectate în mod insuficient în China; 
acestea reprezintă însă o bază 
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indispensabilă pentru asigurarea unor 
relații stabile între lucrători și angajatori;

Or. de

Amendamentul 11
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă;
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
legislativ privind condițiile de muncă;
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze; 

remarcă faptul că, în ciuda ratificării 
Convențiilor ILO nr. 138 și 182, se 
înregistrează deficiențe în domeniul 
interzicerii muncii copiilor;

Or. de

Amendamentul 12
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă o creștere a muncii fără forme 
legale în zonele urbane, precum și 
nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 

2. constată concurența dintre sistemele 
sociale prin deschiderea pieței mondiale; 
remarcă cu surprindere o creștere a muncii 
fără forme legale în zonele urbane, precum 
și nerespectarea principiilor muncii de 
valoare, în ciuda existenței unui cadru 
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legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

legislativ privind condițiile de muncă; 
observă un acces mai bun la piața muncii, 
precum și o scădere a șomajului în urma 
deschiderii economiei chineze;

Or. de

Amendamentul 13
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de faptul că ultimii ani de 
creștere economică pentru China nu au 
avantajat în egală măsură toate 
segmentele populației chineze și că 
diferențele sociale între bogați și săraci 
cresc progresiv;

Or. en

Amendamentul 14
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. dorește ca concurența comercială 
dintre China și Uniunea Europeană să se 
realizeze pe baza unor norme stabilite, 
permițând competiția, precum și 
stabilitatea și valorificarea 
întreprinderilor, astfel încât să nu se 
acționeze împotriva intereselor 
lucrătorilor;

Or. fr
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Amendamentul 15
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare 
privind siguranța socială și asistența 
medicală, precum și un control strict al 
respectării legii privind condițiile de 
muncă; subliniază importanța respectării 
regulilor Organizației Internaționale de 
Muncă și dreptul la libera formare de 
sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 16
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare 
privind siguranța socială și asistența 
medicală, precum și un control strict al 

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează că 
Republica Populară Chineză are dreptul, 
în calitate de națiune independentă, de a-
și stabili propriile standarde și practici 
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respectării legii privind condițiile de 
muncă; subliniază importanța respectării 
regulilor Organizației Internaționale de 
Muncă și dreptul la libera formare de 
sindicate;

referitoare la ocuparea forței de muncă și 
la securitatea în muncă;

Or. en

Amendamentul 17
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

Or. en

Amendamentul 18
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
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cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; ia act de 
introducerea legislației în acest domeniu,
de către autoritățile chineze centrale și 
locale, cu toate acestea, ia act, în același 
timp, și de nerespectarea generalizată a 
acestor norme și aplicarea lor relaxată de 
către autorități; accentuează importanța
unei legi cuprinzătoare privind siguranța 
socială și asistența medicală, precum și un 
control strict al respectării legii privind 
condițiile de muncă, efectuat de către 
sindicate cu adevărat democratice și 
independente; subliniază importanța 
respectării regulilor Organizației 
Internaționale de Muncă și dreptul la libera 
formare de sindicate; solicită companiilor 
din UE care operează în China să 
respecte în totalitate standardul social 
minim și să permită sindicatelor cu 
adevărat democratice și independente să 
își desfășoare activitatea și de asemenea 
să le confere drepturi depline de 
negociere în cadrul întreprinderilor lor;

Or. en

Amendamentul 19
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt, privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 

3. atrage atenția asupra influenței pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt, privind respectarea unui 
standard social minim; constată eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu, dar consideră că 
aceste eforturi sunt încă total insuficiente; 
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siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate; 

accentuează importanța unei legi 
cuprinzătoare privind siguranța socială și 
asistența medicală, precum și un control 
strict al respectării legii privind condițiile 
de muncă; subliniază importanța respectării 
regulilor Organizației Internaționale de 
Muncă și dreptul la libera formare de 
sindicate; consideră ca fiind necesară 
prezența, în cadrul fiecărui acord 
comercial dintre Uniunea Europeană și 
China, a unei clauze explicite și 
obligatorii, care să le impună părților 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, a drepturilor lucrătorilor, astfel 
cum sunt definite de normele Organizației 
Internaționale a Muncii, precum și a 
dreptului la libertatea sindicală; 

Or. it

Amendamentul 20
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt, privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă;
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate; 

3. atrage atenția asupra influenței pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt, privind respectarea unui 
standard social minim; dorește o creștere a 
eforturilor, în prezent total insuficiente, 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unui control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; insistă 
asupra importanței monitorizării 
practicilor de concurență neloială și a 
respectării legilor privind protecția 
sănătății consumatorilor; subliniază 
importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;
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Or. it

Amendamentul 21
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
evidențiază în acest context proiectul 
Social Security Reform Co-Operation 
Project dintre UE și China, care are drept
obiectiv facilitarea accesului cetățenilor 
chinezi la asigurări sociale adecvate și 
accesibile; subliniază importanța
respectării regulilor Organizației 
Internaționale de Muncă și dreptul la libera 
formare de sindicate;

Or. de

Amendamentul 22
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
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responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim, acordând o atenție
specială legislației existente în materia 
drepturilor de proprietate intelectuală; 
salută eforturile depuse de autoritățile 
chineze centrale și locale în acest domeniu; 
accentuează importanța unei legi 
cuprinzătoare privind siguranța socială și 
asistența medicală, precum și un control 
strict al respectării legii privind condițiile 
de muncă; subliniază importanța respectării 
regulilor Organizației Internaționale de 
Muncă și dreptul la libera formare de 
sindicate;

Or. en

Amendamentul 23
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict și eficient al 
respectării legii privind condițiile de 
muncă; subliniază importanța respectării 
regulilor Organizației Internaționale de 
Muncă și dreptul la libera formare de 
sindicate;

Or. de
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Amendamentul 24
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă;
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă, mai 
ales securitatea și sănătatea la locul de 
muncă, și dreptul la libera formare de 
sindicate;

Or. de

Amendamentul 25
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
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precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate; 

constată că China, în calitate de membru 
al Organizației Mondiale a Comerțului, 
asigură în mod insuficient respectarea 
principiilor și a obligațiilor adoptate prin 
protocolul de aderare, mai ales în ceea ce 
privește protecția dreptului de autor și 
evitarea restricțiilor la export, ceea ce are 
drept rezultat denaturarea situației 
concurențiale globale și, prin urmare, 
producerea unor efecte negative în cadrul 
UE;

Or. de

Amendamentul 26
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

consideră drept o măsură esențială 
intensificarea dialogului dintre UE și 
China inițiat în 2009 în vederea 
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îmbunătățirii condițiilor de muncă și a 
diminuării numărului de accidente de 
muncă și a bolilor profesionale;

Or. de

Amendamentul 27
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate; 

atrage atenția asupra dimensiunii 
dreptului muncii care trebuie să fie mai 
puternic integrată în dialogul juridic 
dintre Europa și China ca parte a 
cooperării economice mai strânse dintre 
China și UE;

Or. de

Amendamentul 28
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

3. atrage atenția asupra influenței, pe care o 
are China asupra economiei mondiale ca 
cel mai mare exportator, și asupra 
responsabilității care îi revine datorită 
acestui fapt privind respectarea unui 
standard social minim; salută eforturile 
depuse de autoritățile chineze centrale și 
locale în acest domeniu; accentuează 
importanța unei legi cuprinzătoare privind 
siguranța socială și asistența medicală, 
precum și un control strict al respectării 
legii privind condițiile de muncă; 
subliniază importanța respectării regulilor 
Organizației Internaționale de Muncă și 
dreptul la libera formare de sindicate;

solicită reprezentaţilor UE în cadrul 

dialogului UE-China să sublinieze nevoia 

unui control mai bun al lanţului de 

aprovizionare, în ceea ce privește 

condiţiile de muncă;

Or. en

Amendamentul 29
Sergio Gaetano Cofferati
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a consideră că Organizația 
Internațională a Muncii ar trebui să fie 
responsabilă cu monitorizarea respectării 
eficiente a acestor drepturi;

Or. it

Amendamentul 30
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b accentuează faptul că nerespectarea 
drepturilor fundamentale ale omului, a 
drepturilor lucrărilor, astfel cum sunt 
definite de normele Organizației 
Internaționale ale Muncii, precum și a 
dreptului la libertatea sindicală constituie 
în primul rând o încălcare inadmisibilă a 
bazelor de conviețuire civilă, dar 
reprezintă și o denaturare puternică a 
concurenței dintre întreprinderile care își 
desfășoară activitatea în țări diferite;

Or. it

Amendamentul 31
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța relațiilor 
comerciale dintre UE și China și solicită 
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respectarea reciprocă a legislației muncii, 
accentuând în special prevenirea formelor 
de folosire ilegală a capitalului uman, 
precum: munca copiilor, munca în 
închisori și orice alte forme de astfel de 
muncă a resurselor umane; subliniază 
importanța menținerii nivelului de 
concurență loială în rândul celor două 
entități, prevenind orice formă de 
dumping a prețurilor, determinată de 
forța de muncă mai ieftină, asigurând 
respectarea condițiilor de muncă 
corespunzătoare, rezultate în urma 
aplicării normelor și a procedurilor 
existente, stabilite de către OIM și 
implicându-se într-un parteneriat bazat pe 
comerțul echitabil;

Or. en

Amendamentul 32
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. salută îmbunătățirile făcute de 
autoritățile locale și centrale chineze, 
privind îmbunătățirea condițiilor de lucru 
pentru angajați, cu toate acestea 
consideră că ar trebui depuse mai multe 
eforturi în vederea îmbunătățirii 
legislației și solicită o aplicare rapidă a 
standardelor internaționale în materia 
dreptului muncii, în vederea prevenirii 
oricărei posibile perturbări a relațiilor 
dintre UE și China;

Or. en

Amendamentul 33
Roger Helmer
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Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. Comisia pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale ar putea sugera 
Republicii Populare Chineze, în virtutea 
mandatului său, anumite criterii 
referitoare la securitatea la locul de 
muncă, pe baza cunoștințelor proprii în 
materie de standarde internaționale;

Or. en

Amendamentul 34
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o îmbunătățire ulterioară a 
ajutorului pentru dezvoltare acordat de 
UE, în special în domenii precum 
ocuparea forței de muncă, protecția 
securității și sănătății la locul de muncă, 
eradicarea sărăciei, igiena și sănătatea 
publică, educația și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale copiilor;

Or. en

Amendamentul 35
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. evidențiază importanța unei 
îmbunătățiri suplimentare a forței de 
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muncă chineze pentru comerțul global; 
solicită dezvoltarea unui mecanism de 
consultare cuprinzător între UE și China, 
în domeniul educației, ca un instrument 
adecvat menit să sporească cooperarea 
academică, schimbul de studenți și 
formarea profesorilor; subliniază nevoia 
intensificării cooperării în sectorul 
sănătății, în special prin schimbul de 
experiențe și modalități de control în 
cazul HIV/SIDA și în cazul altor boli 
grave;

Or. en

Amendamentul 36
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază importanța schimbului de 
experiențe și de cele mai bune practici în 
materie de oportunități de dezvoltare a 
unor locuri de muncă ecologice pentru 
ocuparea forței de muncă, în momentul 
abordării impactului economic, social și 
de mediu asupra schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 37
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită dezvoltarea suplimentară a 
unei cooperări îmbunătățite în materie de 
încadrare în muncă a imigranților legali 
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și protecția drepturilor și a intereselor 
lucrătorilor migranți și a unei cooperări 
sporite în ceea ce privește afacerile 
internaționale în materie de muncă;

Or. en

Amendamentul 38
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. solicită o îmbunătățire suplimentară a 
capacității guvernelor și a organizațiilor 
patronale și ale lucrătorilor de a asigura o 
abordare cuprinzătoare a egalității de 
șanse între bărbați și femei, în vederea 
promovării unei egalități de gen efective 
în cadrul politicilor naționale pentru 
ocuparea forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 39
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. solicită dezvoltarea unui cadru 
adecvat, menit să sporească cooperarea 
între sindicatele din cadrul UE și cele 
chineze, ca un instrument adecvat în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru 
a forței de muncă, a schimbului de bune 
practici în același domeniu și a respectării 
convențiilor OIM;

Or. en
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Amendamentul 40
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3g. solicită Comisiei Europene să includă, 
în cadrul acordurilor de liber schimb și al 
investițiilor, clauza privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, în vederea respectării 
celor 8 convenții fundamentale și a celor 
4 convenții prioritare ale OIM;

Or. en

Amendamentul 41
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3h. invită Comisia Europeană să includă 
o clauză socială în acordurile OMC, în 
conformitate cu standardele de muncă 
fundamentale ale OIM;

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. dorește o intensificare a schimbului de 
experiențe și de bune practici între 
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Uniunea Europeană și China, atât pe 
plan comercial, cât și social;

Or. fr

Amendamentul 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. semnalează că una dintre cele mai 
mari provocări ale autorităților chineze 
este de a garanta finanțarea unui sistem 
robust de securitate socială și asistență 
sanitară, precum și respectarea 
standardelor internaționale în materie de 
politică socială și ocupare a forței de 
muncă, care să aducă beneficii, în mod 
uniform, tuturor provinciilor din țară; 
subliniază importanța creării unor măsuri 
eficiente de distribuție între regiuni, astfel 
încât să se reducă inegalitățile majore 
existente și să se permită creșterea 
economică durabilă a țării;

Or. es

Amendamentul 44
Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. luând în considerare faptul că 
populația Europei dorește ca furnizorii să 
respecte ca pe un lucru firesc acordurile 
internaționale, care reprezintă premisa 
GSP+, se așteaptă ca Republica Populara 
Chineză și firmele acesteia să stabilească, 
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fără excepție, drept standard al activității 
lor zilnice aceleași acorduri și ca 
Republica Populară Chineză să interzică 
livrarea în UE de plagiate și produse 
provenite din lagăre de muncă silnică;

Or. de

Amendamentul 45
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că populația chineză 
îmbătrânește și că o creștere aparent 
interminabilă a forței de muncă 
disponibile, cu precădere a forței de 
muncă cu studii medii, pare să ia sfârșit; 
constată că are loc o deplasare a 
comerțului din China înspre alte țări din 
sud-estul Asiei datorată potențialelor 
costuri mai scăzute; din acest motiv 
solicită Comisiei o politică europeană 
integrată pentru regiunea sud-estică a 
Asiei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că populația chineză 
îmbătrânește și că o creștere aparent 
interminabilă a forței de muncă 
disponibile, cu precădere a forței de 
muncă cu studii medii, pare să ia sfârșit; 

eliminat
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constată că are loc o deplasare a 
comerțului din China înspre alte țări din 
sud-estul Asiei, datorată potențialelor 
costuri mai scăzute; din acest motiv 
solicită Comisiei o politică europeană 
integrată pentru regiunea sud-estică a 
Asiei;

Or. it

Amendamentul 47
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că populația chineză 
îmbătrânește și că o creștere aparent 
interminabilă a forței de muncă 
disponibile, cu precădere a forței de 
muncă cu studii medii, pare să ia sfârșit; 
constată că are loc o deplasare a 
comerțului din China înspre alte țări din 
sud-estul Asiei datorată potențialelor 
costuri mai scăzute; din acest motiv 
solicită Comisiei o politică europeană 
integrată pentru regiunea sud-estică a 
Asiei;

4. observă că regimul chinez și 
întreprinderile multinaționale de mari 
dimensiuni prezente în China fac uz de 
amenințarea relocării în alte țări, în 
încercarea de a menține salariile 
lucrătorilor chinezi la un nivel scăzut; 
constată că în 2009, 14,4 % dintre 
lucrători au fost afectați de neplata 
salariilor;

Or. en

Amendamentul 48
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că populaţia chineză 

îmbătrânește și că o creștere aparent 

interminabilă a forţei de muncă 

disponibile, cu precădere a forţei de muncă 

cu studii medii, pare să ia sfârșit; constată 

că are loc o deplasare a comerţului din 

China înspre alte ţări din sud-estul Asiei 

datorată potenţialelor costuri mai scăzute; 

din acest motiv solicită Comisiei o politică 
europeană integrată pentru regiunea sud-
estică a Asiei;

4. observă că populaţia chineză 

îmbătrânește și că o creștere aparent 

interminabilă a forţei de muncă 

disponibile, cu precădere a forţei de muncă 

cu studii medii, pare să ia sfârșit; constată 

că are loc o deplasare a comerţului din 

China înspre alte ţări din sud-estul Asiei 

datorată potenţialelor costuri mai scăzute; 

din acest motiv solicită Comisiei o politică 
europeană integrată pentru regiunea sud-
estică a Asiei; 

ia act de faptul că în rândul clasei de 
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mijloc în creștere din China ar trebui să 

apară o sensibilizare mai puternică cu 
privire la normele sociale, care în prezent 

este nepronunţată proporţional cu 

întreaga populaţie; 

Or. de

Amendamentul 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. observă că populaţia chineză 

îmbătrânește și că o creștere aparent 

interminabilă a forţei de muncă 

4. observă că populaţia chineză 

îmbătrânește și că o creștere aparent 

interminabilă a forţei de muncă 
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disponibile, cu precădere a forţei de muncă 

cu studii medii, pare să ia sfârșit; constată 

că are loc o deplasare a comerţului din 

China înspre alte ţări din sud-estul Asiei 

datorată potenţialelor costuri mai scăzute; 

din acest motiv solicită Comisiei o politică 
europeană integrată pentru regiunea sud-
estică a Asiei;

disponibile, cu precădere a forţei de muncă 

cu studii medii, pare să ia sfârșit; constată 

că are loc o deplasare a comerţului din 

China înspre alte ţări din sud-estul Asiei 

datorată potenţialelor costuri mai scăzute; 

din acest motiv solicită Comisiei o politică 
europeană integrată pentru regiunea sud-
estică a Asiei, care să împiedice 
comportamentul iresponsabil, din punct 
de vedere social, al companiilor 

multinaţionale europene în aceste ţări;

Or. es

Amendamentul 50
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că investiţiile europene externe 

directe în China nu au urmări negative 
măsurabile asupra locurilor de muncă din 
Europa, ci din contră, au un efect pozitiv 
asupra locurilor de muncă din sediile 
europene ale întreprinderilor respective;

5. observă că întreprinderile europene de 
mari dimensiuni încearcă să folosească 
salariile scăzute din China în vederea 

reducerii nivelului de plată și a condiţiilor 

pentru lucrătorii din Europa într-un
„race to the bottom”; solicită solidaritate 

internaţională și acţiuni din partea 

mișcărilor sindicale internaţionale, 

pentru a elimina această tactică și a lupta 

pentru salarii și condiţii decente pentru 

toţi lucrătorii;

Or. en

Amendamentul 51
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că investițiile europene externe 
directe în China nu au urmări negative 
măsurabile asupra locurilor de muncă din 
Europa, ci din contră, au un efect pozitiv
asupra locurilor de muncă din sediile 
europene ale întreprinderilor respective.

5. observă că investițiile europene externe 
directe în China modifică producția 
manufacturieră și slăbesc produsele 
industriale europene, cu scopul de a 
exploata diferențele în ceea ce privește 
costul muncii, având repercusiuni 
ulterioare asupra locurilor de muncă; 
accentuează totodată efectele negative ale 
investițiilor chineze directe în țări extra-
UE, cum ar fi Africa;

Or. it

Amendamentul 52
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că investiţiile europene externe 

directe în China nu au urmări negative 
măsurabile asupra locurilor de muncă din 
Europa, ci din contră, au un efect pozitiv 
asupra locurilor de muncă din sediile 
europene ale întreprinderilor respective;

5. observă că analizele știinţifice diferă în 

ceea ce privește impactul investiţiilor 

europene externe directe în China asupra
locurilor de muncă din Europa;

constată că anumite studii indică că este 
posibil să nu existe urmări negative 
măsurabile asupra locurilor de muncă din 

Europa, iar investiţiile externe directe ar 

putea, într-o oarecare măsură, să aibă un 
efect pozitiv asupra locurilor de muncă din 
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sediile europene ale întreprinderilor 
respective; de asemenea, constată că 
există studii care indică un anumit impact 
negativ asupra ocupării forței de muncă 
în Europa;
subliniază faptul că relocările ar trebui să 
fie descurajate sau chiar ar trebui să fie 
suportate, din punct de vedere financiar, 

de către entităţile publice din UE;

Or. en

Amendamentul 53
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că investiţiile europene externe 

directe în China nu au urmări negative
măsurabile asupra locurilor de muncă din 
Europa, ci din contră, au un efect pozitiv 
asupra locurilor de muncă din sediile 
europene ale întreprinderilor respective;

5. observă că investiţiile europene externe 

directe în China pot avea urmări negative 
asupra locurilor de muncă din Europa, și pe 
de altă parte, pot avea un efect pozitiv 
asupra locurilor de muncă din sediile 
europene ale întreprinderilor respective;

Or. fi

Amendamentul 54
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. observă că investiţiile europene externe 

directe în China nu au urmări negative
măsurabile asupra locurilor de muncă din 
Europa, ci din contră, au un efect pozitiv 
asupra locurilor de muncă din sediile 
europene ale întreprinderilor respective.

5. observă că investiţiile europene externe 

directe în China nu au întotdeauna urmări 
negative asupra locurilor de muncă din 
Europa, ci din contră, au uneori un efect 
chiar pozitiv asupra locurilor de muncă din 
sediile europene ale întreprinderilor 
respective;

Or. de

Amendamentul 55
Marielle Gallo

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că importurile de produse 
contrafăcute provenite din China, nu 

implică doar riscuri pentru sănătatea și 

securitatea consumatorilor europeni, ci și 

consecinţe nefaste asupra ocupării forţei 

de muncă în cadrul Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 56
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. Comisia pentru ocuparea forţei de 

muncă și afaceri sociale nu are dreptul de 

a impune sau de a încerca să impună 
niciun fel de standarde în materie de 

ocupare a forţei de muncă în Republica 

Populară Chineză;

Or. en

Amendamentul 57
Roger Helmer

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că orice încercare de a 
impune standarde sociale, de muncă sau 

de mediu prin sancţiuni, tarife de import 

sau prin alte mijloace sunt de natură să 
fie contrare reglementărilor OMC;
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Or. en

Amendamentul 58
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită întreprinderile europene, care 
își desfășoară activitatea în China, să 
aplice lucrătorilor cele mai înalte 

standarde internaţionale și cele mai bune 

practici în materie de responsabilitate 
socială a întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 59
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă sprijinul deplin faţă de 

lucrătorii chinezi în încercarea acestora 
de a lupta pentru asigurarea unei 

remunerații și a unor condiţii de muncă 
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decente, precum și pentru dreptul de a 

întemeia sindicate independente ale 
populațiilor locale, întemeiate în mod 

democratic și controlate de la bază de 

lucrători;

Or. en

Amendamentul 60
Paul Murphy

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. ia act de represaliile sporite împotriva 
drepturilor democratice, aplicate de 
regimul chinez în ultimele luni, inclusiv 

încarcerarea și persecuţia membrilor de 

sindicat;

Or. en


