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Predlog spremembe 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ker ima Kitajska 1,3 milijarde 
prebivalcev, njena delovna sila pa šteje 
730 milijonov ljudi, kar je največji 
svetovni izziv na področju zaposlovanja,

Or. es

Predlog spremembe 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ker se je kljub visokim stopnjam rasti, 
ki jih je Kitajska dosegla v zadnjih 20 
letih, stopnja brezposelnosti v tej državi 
precej povečala,

Or. es

Predlog spremembe 3
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ker obstajajo trdni dokazi, da nadzor 
dobavne verige ne deluje ustrezno; ker 
zadnje študije nakazujejo, da delodajalci 
sistematično ovirajo delovanje nadzornih 
mehanizmov, na primer z vodenjem 
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dvojnih knjig, lažnimi plačilnimi listi in 
lažnimi zastopniki sindikatov; ker lokalne 
vlade nerade nadzorujejo tovarne in so v 
zameno za to, da nadzora ne opravljajo, 
deležne koristi,

Or. en

Predlog spremembe 4
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj okrepi obstoječi 
dialog o zaposlovanju in socialni politiki 
in naj s Kitajsko v okviru dialoga na 
visoki ravni o gospodarstvu in 
zaposlovanju začne strukturiran socialni 
dialog; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki 
ureja zaposlitvene pogoje, povečala 
stopnja neformalnega dela in da so 
kršena načela dostojnega dela; ugotavlja, 
da se je izboljšal dostop do trga 
zaposlovanja, zaposlovanje na podeželju 
pa se je zaradi odprtja kitajskega 
gospodarstva zmanjšalo;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
nepoštene konkurenčne prakse, ki 
vključujejo zlorabo pravic delavcev, 
človekovih pravic in pravic otrok ter 
kršenje okoljskih in zdravstvenih 
standardov, ostajajo značilnost kitajskega 
gospodarstva;
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Or. it

Predlog spremembe 6
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki 
ureja zaposlitvene pogoje, v urbanih 
območjih povečala stopnja neformalnega 
dela in da so kršena načela dostojnega 
dela; ugotavlja, da se je izboljšal dostop do 
trga zaposlovanja, zaposlovanje na 
podeželju pa se je zaradi odprtja kitajskega 
gospodarstva zmanjšalo;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je v urbanih območjih povečala stopnja 
neformalnega dela ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da čeprav je 
odpiranje kitajskega gospodarstva prineslo 
velike koristi, je treba nameniti večjo 
pozornost nastajajočim razlikam med 
mestnimi in podeželskimi deli države;
poudarja, da te razmere poglabljajo 
neenakosti pri dohodku in dostopu do 
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zaposlitve, socialnega varstva, zdravja in 
izobraževanja med mestnim in kmečkim 
prebivalstvom ter predstavljajo ogromen 
izziv za kohezijsko politiko Kitajske;

Or. es

Predlog spremembe 8
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, v urbanih območjih
povečala stopnja neformalnega dela in da 
so kršena načela dostojnega dela;
ugotavlja, da se je izboljšal dostop do trga 
zaposlovanja, zaposlovanje na podeželju 
pa se je zaradi odprtja kitajskega 
gospodarstva zmanjšalo;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, v urbanih območjih 
povečala stopnja neformalnega dela in da 
so kršena načela dostojnega dela;
ugotavlja, da je zaradi odprtja kitajskega 
gospodarstva mednarodnemu kapitalizmu 
prišlo do velikanskega premika glede 
imetja in sicer od dela do kapitala;
ugotavlja, da se je od leta 1983 do 2005 
delež BNP za plače iz 57 % zmanjšal na 
37 % kljub temu, da se je produktivnost 
dela povečevala skoraj za 10 % letno;

Or. en

Predlog spremembe 9
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
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se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

meni, da mora gospodarsko sodelovanje 
med EU in Kitajsko temeljiti na 
spoštovanju človekovih pravic, ki med 
drugim vzbuja izkazovanje spoštovanja do 
zaposlenih v podjetjih;

Or. de

Predlog spremembe 10
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

ugotavlja, da se človekove pravice na 
Kitajskem še zmeraj ne spoštujejo v 
zadostni meri, čeprav so nujno potreben 
temelj za stabilne odnose med delojemalci 
in delodajalci;

Or. de

Predlog spremembe 11
Thomas Mann
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

ugotavlja, da je mogoče kljub ratifikaciji 
konvencij Mednarodne organizacije dela 
št. 138 in 182 opaziti pomanjkljivosti na 
področju prepovedi dela otrok; 

Or. de

Predlog spremembe 12
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; ugotavlja, da 
se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja 
zaposlitvene pogoje, povečala stopnja 
neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da se je 
izboljšal dostop do trga zaposlovanja, 
zaposlovanje na podeželju pa se je zaradi 
odprtja kitajskega gospodarstva zmanjšalo;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne 
trgovine nastala konkurenca med 
različnimi socialnimi sistemi; zaskrbljeno 
ugotavlja, da se je kljub zakonodajnemu 
okviru, ki ureja zaposlitvene pogoje, 
povečala stopnja neformalnega dela in da 
so kršena načela dostojnega dela;
ugotavlja, da se je izboljšal dostop do trga 
zaposlovanja, zaposlovanje na podeželju pa 
se je zaradi odprtja kitajskega gospodarstva 
zmanjšalo;

Or. de
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Predlog spremembe 13
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. je seznanjen, da zadnja leta visoke 
gospodarske rasti na Kitajskem niso 
prinesla enakih koristi vsem slojem
kitajskega prebivalstva in da socialna 
vrzel med bogatimi in revnimi postopno 
narašča;

Or. en

Predlog spremembe 14
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva, naj trgovinska konkurenca 
med Kitajsko in EU temelji na jasno 
določenih pravilih, ki omogočajo 
vzajemno posnemanje ter stabilnost in 
vrednost podjetij, da se ne ogrozijo 
interesi zaposlenih;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
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spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice 
do svobodnega ustanavljanja sindikatov;

spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 16
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice 
do svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja, 
da ima Ljudska republika Kitajska kot 
samoupravna država vso pravico, da 
določi svoje lastne standarde in prakse, 
povezane z zaposlovanjem in varnosti pri 
delu,

Or. en

Predlog spremembe 17
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo; pozdravlja 
prizadevanja kitajske centralne in lokalne 
vlade na tem področju; poudarja pomen 
izčrpne zakonodaje o socialnem varstvu in 
zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
ugotavlja, da je kitajska centralna in 
lokalna vlada na tem področju uvedla 
zakonodajo, vendar obenem ugotavlja, da 
se ta zakonodaja na splošno ne upošteva 
in da je oblasti ne uveljavljajo strogo, 
poudarja pomen izčrpne zakonodaje o 
socialnem varstvu in zdravstveni negi ter 
temeljitega spremljanja skladnosti z 
zakonodajo o zaposlitvenih pogojih s 
strani resnično neodvisnih in 
demokratičnih sindikatov; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;
poziva podjetja s sedežem v EU, ki 
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delujejo na Kitajskem, naj v celoti 
spoštujejo minimalne socialne standarde 
in naj v svojih podjetjih omogočajo 
delovanje resnično neodvisnim in 
demokratičnim sindikatom ter jim
zagotavljajo polne pogajalske pravice;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; je 
seznanjen s prizadevanji kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju, vendar 
meni, da so še vedno precej manjša od 
zahtevanih; poudarja pomen izčrpne 
zakonodaje o socialnem varstvu in 
zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;
meni, da bi morali vsi trgovinski 
sporazumi med EU in Kitajsko vsebovati 
zavezujočo klavzulo, ki od podpisnic 
izrecno zahteva spoštovanje temeljnih 
človekovih pravic, pravic delavcev, kot jih 
določa Mednarodna organizacija dela, in 
pravice do svobodnega ustanavljanja 
sindikatov;

Or. it
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Predlog spremembe 20
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
poziva, naj kitajska centralna in lokalna 
vlada povečata prizadevanja na tem 
področju, ki so trenutno precej manjša od 
zahtevanih; poudarja pomen temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
spremljanja nepoštenih konkurenčnih 
praks in spoštovanja standardov za 
zdravje potrošnikov; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

Or. it

Predlog spremembe 21
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; v zvezi s tem 
spominja na projekt sodelovanja pri 
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organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

reformi socialne varnosti med EU in 
Kitajsko, katerega cilj je kitajskim 
državljanom omogočiti dostop do 
ustreznega in cenovno dostopnega 
socialnega zavarovanja; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

Or. de

Predlog spremembe 22
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde in 
posebno pozornost posvetiti obstoječi 
zakonodaji o pravicah intelektualne 
lastnine; pozdravlja prizadevanja kitajske 
centralne in lokalne vlade na tem področju; 
poudarja pomen izčrpne zakonodaje o 
socialnem varstvu in zdravstveni negi ter 
temeljitega spremljanja skladnosti z 
zakonodajo o zaposlitvenih pogojih; 
poudarja pomen upoštevanja pravil 
Mednarodne organizacije dela in 
spoštovanja pravice do svobodnega 
ustanavljanja sindikatov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
nujnost izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
in učinkovitega spremljanja skladnosti z 
zakonodajo o zaposlitvenih pogojih;
poudarja pomen upoštevanja pravil 
Mednarodne organizacije dela in 
spoštovanja pravice do svobodnega 
ustanavljanja sindikatov;

Or. de

Predlog spremembe 24
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela, zlasti s področja 
varnosti in zdravja na delovnem mestu, in 
spoštovanja pravice do svobodnega 
ustanavljanja sindikatov;

Or. de
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Predlog spremembe 25
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

ugotavlja, da Kitajska v svoji vlogi članice 
STO ne zagotavlja zadostnega spoštovanja 
načel in obveznosti, prevzetih v 
pristopnem protokolu, zlasti pri varstvu 
avtorskih pravic in preprečevanju 
izvoznih omejitev, to pa izkrivlja 
konkurenco na svetovnem trgu in 
povzroča negativne posledice za EU;  

Or. de

Predlog spremembe 26
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
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pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

meni, da je eden bistvenih ukrepov 
poglobitev dialoga za izboljšanje delovnih 
pogojev ter zmanjšanje števila nesreč in 
obolenj pri delu, ki sta ga EU in Kitajska 
vzpostavili leta 2009;

Or. de

Predlog spremembe 27
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde;
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

opozarja, da je treba v sklopu tesnejšega 
gospodarskega sodelovanja med EU in 
Kitajsko pri dvostranskih evropsko-
kitajskih pogovorih o načelih pravne 
države več pozornosti posvetiti 
delovnopravni razsežnosti; 
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Or. de

Predlog spremembe 28
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

3. poudarja, da Kitajska kot največja 
država izvoznica pomembno vpliva na 
svetovno gospodarstvo, zato mora 
spoštovati minimalne socialne standarde; 
pozdravlja prizadevanja kitajske centralne 
in lokalne vlade na tem področju; poudarja 
pomen izčrpne zakonodaje o socialnem 
varstvu in zdravstveni negi ter temeljitega 
spremljanja skladnosti z zakonodajo o 
zaposlitvenih pogojih; poudarja pomen 
upoštevanja pravil Mednarodne 
organizacije dela in spoštovanja pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov;

poziva predstavnike EU v dialogu med EU 
in Kitajsko, naj poudarijo potrebo po 
boljšem nadzoru dobavne verige glede 
pogojev dela;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi morali Mednarodni 
organizaciji dela dati odgovornost za 
spremljanje spoštovanja teh pravic;

Or. it
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Predlog spremembe 30
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je nespoštovanje 
temeljnih človekovih pravic, pravic 
delavcev, kot jih določa Mednarodna 
organizacija dela, in pravice do 
svobodnega ustanavljanja sindikatov 
predvsem nesprejemljiva kršitev načel, ki 
so temelj civilnega sobivanja, poleg tega 
to tudi resno izkrivlja konkurenčnost med 
podjetji, ki delujejo v različnih državah;

Or. it

Predlog spremembe 31
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen trgovinskih odnosov 
med EU in Kitajsko in poziva k 
medsebojnemu spoštovanju 
delovnopravne zakonodaje, pri čimer 
posebej opozarja na preprečevanje 
uporabe nezakonitih oblik kadrovskih 
virov, kot so: otroško delo, zaporniško 
delo in vse druge oblike dela takih 
človeških virov. Poudarja potrebo, da se 
ohrani raven poštene konkurence med 
stranema in prepreči vse oblike dampinga 
cen zaradi poceni delovne sile ter zagotovi 
spoštovanje primernih pogojev dela, kar je 
možno doseči z izpolnjevanjem obstoječih 
pravil in postopkov, ki jih je opredelila 
Mednarodna organizacija dela in 
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vzpostavitvijo partnerstva na podlagi 
poštene trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 32
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. pozdravlja izboljšave, ki jih je v 
povezavi z boljšimi pogoji za zaposlene 
uvedla kitajska centralna in lokalna 
vlada, vendar meni, da bi si morala bolj 
prizadevati za izboljšanje zakonodaje ter 
poziva k hitremu izvajanju mednarodnih 
standardov na področju dela, da bi 
preprečili morebitne prekinitve 
trgovinskih odnosov med EU in Kitajsko v 
prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 33
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. Odbor za zaposlovanje in socialno 
delo bi lahko glede na svoje pristojnosti 
Ljudski republiki Kitajski predlagal 
nekatera merila varnosti pri delu na 
podlagi poznavanja mednarodnih 
standardov;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k nadaljnji izboljšavi razvojne 
pomoči EU, zlasti na področju 
zaposlovanja, zaščite varnosti in zdravja 
pri delu, izkoreninjenja revščine, javnega 
zdravstva in higiene, izobraževanja in 
izboljšanja življenjskih pogojev za otroke;

Or. en

Predlog spremembe 35
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja pomen nadaljnjega 
izboljšanja kitajske delovne sile za 
svetovno trgovino; poziva k oblikovanju 
celovitega posvetovalnega mehanizma za 
izobraževanje med EU in Kitajsko, kot 
primernega instrumenta za okrepitev 
akademskega sodelovanja, izmenjavo 
študentov in usposabljanje učiteljev;
poudarja potrebo po večjem sodelovanju v 
zdravstvu, zlasti z izmenjavo izkušenj in 
nadzora glede HIV/AIDS ter drugih 
resnih bolezni;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rovana Plumb
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. pri obravnavanju gospodarskega, 
socialnega in okoljskega vpliva na 
podnebne spremembe poudarja pomen 
izmenjave izkušenj in zgledov najboljše 
prakse na področju zaposlitvenih 
možnosti in oblikovanja okolju prijaznih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 37
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poziva, naj se izboljšano sodelovanje 
na področju zaposlovanja nezakonitih 
priseljencev in varstva pravic in interesov 
migracijskih delavce in okrepljeno 
usklajevanje glede mednarodnih 
delovnopravnih zadev še nadgrajuje;

Or. en

Predlog spremembe 38
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. poziva k nadaljnjemu izboljšanju 
zmogljivosti za vključevanja načela 
enakosti spolov vlade in organizacij 
delodajalcev in delojemalcev, da bi 
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učinkovito spodbujali vključevanje 
enakosti spolov v nacionalne politike 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 39
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3f. poziva k oblikovanju ustreznega okvira 
za okrepitev sodelovanja med sindikati EU 
in kitajskimi sindikati kot primernega 
instrumenta za izboljšanje pogojev dela za 
delovno silo, izmenjavo zgledov najboljše 
prakse na tem področju in izpolnjevanje 
konvencij Mednarodne organizacije dela;

Or. en

Predlog spremembe 40
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3g. poziva Komisijo naj v sporazume o 
prosti trgovini in naložbah vključi 
klavzulo o družbeni odgovornosti podjetij 
in tako izpolni osem temeljnih konvencij 
in štiri prednostne konvencije 
Mednarodne organizacije dela;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3h. poziva Komisijo, naj v skladu s 
temeljnimi delovnopravnimi standardi 
Mednarodne organizacije dela v 
sporazume z WTO vključi socialno 
klavzulo;

Or. en

Predlog spremembe 42
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se okrepi izmenjava 
izkušenj in dobre prakse med EU in 
Kitajsko na poslovnem in socialnem 
področju;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je eden največjih izzivov, 
s katerim se soočajo kitajske oblasti, kako 
financirati stabilen zdravstveni sistem in 
sistem socialne varnosti ter voditi socialno 
politiko in politiko zaposlovanja, ki 
izpolnjuje mednarodne standarde in 



AM\865827SL.doc 25/32 PE464.737v01-00

SL

ustvarja enake koristi v vseh provincah 
države; poudarja, da je pomembno uvesti 
učinkovite politične ukrepe za 
prerazporeditev bogastva med regijami v 
državi na način, ki bo zmanjšal sedanje 
poglavitne neenakosti in zagotovil večjo 
trajnostno rast;

Or. es

Predlog spremembe 44
Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ob upoštevanju tega, da Evropejci od 
svojih dobaviteljev samoumevno 
pričakujejo, da ti spoštujejo mednarodne 
sporazume, ki so pogoj za GSP+, 
pričakuje, da bodo tudi Ljudska republika 
Kitajska in njena podjetja brez izjeme te 
sporazume uveljavili kot standarde 
svojega vsakdanjega dela in da bo 
Ljudska republika Kitajska zaustavila 
dobavo ponaredkov in proizvodov iz 
kitajskih delovnih taborišč v EU;

Or. de

Predlog spremembe 45
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo 
stara in da očitno pojenjuje navidezno 
nenehno naraščanje razpoložljive delovne 
sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev;

črtano
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ugotavlja tudi, da zaradi možnosti 
manjših stroškov trgovina prehaja iz 
Kitajske na druge južnoazijske države;
zato poziva Komisijo, naj uvede celovito 
evropsko politiko za južnoazijsko regijo;

Or. en

Predlog spremembe 46
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo 
stara in da očitno pojenjuje navidezno 
nenehno naraščanje razpoložljive delovne 
sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev; 
ugotavlja tudi, da zaradi možnosti 
manjših stroškov trgovina prehaja iz 
Kitajske na druge južnoazijske države; 
zato poziva Komisijo, naj uvede celovito 
evropsko politiko za južnoazijsko regijo;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 47
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo 
stara in da očitno pojenjuje navidezno 
nenehno naraščanje razpoložljive delovne 
sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev; 
ugotavlja tudi, da zaradi možnosti manjših 
stroškov trgovina prehaja iz Kitajske na 
druge južnoazijske države; zato poziva 
Komisijo, naj uvede celovito evropsko 

4. ugotavlja, da kitajski režim in velika 
večnacionalna podjetja s sedežem na 
Kitajskem grozijo s premestitvijo v druge 
države, s čimer poskušajo obdržati nizke 
plače kitajskih delavcev; ugotavlja, da se 
je leta 2009 14,4 % delavcem zgodilo, da 
niso prejemali plač;
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politiko za južnoazijsko regijo;

Or. en

Predlog spremembe 48
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo 
stara in da očitno pojenjuje navidezno 
nenehno naraščanje razpoložljive delovne 
sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev;
ugotavlja tudi, da zaradi možnosti manjših 
stroškov trgovina prehaja iz Kitajske na 
druge južnoazijske države; zato poziva 
Komisijo, naj uvede celovito evropsko 
politiko za južnoazijsko regijo;

4. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo 
stara in da očitno pojenjuje navidezno 
nenehno naraščanje razpoložljive delovne 
sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev;
ugotavlja tudi, da zaradi možnosti manjših 
stroškov trgovina prehaja iz Kitajske na 
druge južnoazijske države; zato poziva 
Komisijo, naj uvede celovito evropsko 
politiko za južnoazijsko regijo;

ugotavlja, da bi se pri rastočem srednjem 
sloju na Kitajskem utegnila vzbuditi 
okrepljena zavest za družbene norme, ki je 
sedaj pri celotnem prebivalstvu 
razmeroma neizrazita;

Or. de

Predlog spremembe 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo 
stara in da očitno pojenjuje navidezno 
nenehno naraščanje razpoložljive delovne 
sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev; 
ugotavlja tudi, da zaradi možnosti manjših 
stroškov trgovina prehaja iz Kitajske na 
druge južnoazijske države; zato poziva 

4. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo 
stara in da očitno pojenjuje navidezno 
nenehno naraščanje razpoložljive delovne 
sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev; 
ugotavlja tudi, da zaradi možnosti manjših 
stroškov trgovina prehaja iz Kitajske na 
druge južnoazijske države; zato poziva 
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Komisijo, naj uvede celovito evropsko 
politiko za južnoazijsko regijo;

Komisijo, naj uvede celovito evropsko 
politiko za južnoazijsko regijo, ki bo 
evropskim multinacionalnim podjetjem 
preprečila sodelovanje v družbeno 
neodgovornih praksah v teh državah;

Or. es

Predlog spremembe 50
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da evropske neposredne tuje 
naložbe na Kitajskem nimajo izmerljivega 
negativnega vpliva na zaposlovanje v 
Evropi, vendar pa pozitivno vplivajo na 
zaposlovanje v evropskih podružnicah 
zadevnih podjetij.

5. ugotavlja, da velika podjetja v Evropi “v 
tekmovalnosti za vsako ceno” nizke plače 
na Kitajskem uporablja za poskuse 
zniževanje plač in slabšanje pogojev 
delavcev v Evropi; mednarodno gibanje 
sindikatov poziva k mednarodni 
solidarnosti in ukrepanju za ustavitev te 
taktike in k boju za dostojno plačilo in 
pogoje za vse delavce;

Or. en

Predlog spremembe 51
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da evropske neposredne tuje 
naložbe na Kitajskem nimajo izmerljivega 
negativnega vpliva na zaposlovanje v 
Evropi, vendar pa pozitivno vplivajo na 
zaposlovanje v evropskih podružnicah 
zadevnih podjetij.

5. ugotavlja, da pri iskanju koristi od 
razlik v stroških dela evropske neposredne 
tuje naložbe na Kitajskem povzročajo 
selitev proizvodnje in oslabitev 
industrijskih temeljev Evrope, čemur je 
treba prišteti še izgubo delovnih mest; 
poleg tega opozarja na negativne učinke 
kitajskih neposrednih naložb izven EU, na 
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primer v afriških državah.

Or. it

Predlog spremembe 52
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da evropske neposredne tuje 
naložbe na Kitajskem nimajo izmerljivega 
negativnega vpliva na zaposlovanje v 
Evropi, vendar pa pozitivno vplivajo na 
zaposlovanje v evropskih podružnicah 
zadevnih podjetij.

5. ugotavlja, da se znanstvene analize o 
vplivu evropskih neposrednih tujih naložb 
na Kitajskem na zaposlovanje v Evropi 
razlikujejo;

ugotavlja, da nekatere študije kažejo, da 
morda nimajo izmerljivega negativnega 
vpliva na zaposlovanje v Evropi in da bi 
neposredne tuje naložbe utegnile imeti 
določen pozitiven učinek na zaposlovanje 
v evropskih podružnicah zadevnih podjetij.
je seznanjen tudi s študijami, ki kažejo 
nekatere negativne vplive na zaposlovanje 
v Evropi;
opozarja, da javni subjekti ne bi smeli 
spodbujati ali celo finančno podpirati 
premestitev na druge lokacije;

Or. en

Predlog spremembe 53
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da evropske neposredne tuje 
naložbe na Kitajskem nimajo izmerljivega 

5. ugotavlja, da evropske neposredne tuje 
naložbe na Kitajskem lahko imajo 
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negativnega vpliva na zaposlovanje v 
Evropi, vendar pa pozitivno vplivajo na 
zaposlovanje v evropskih podružnicah 
zadevnih podjetij.

negativen vpliv na zaposlovanje v Evropi, 
vendar pa na drugi stani lahko tudi 
pozitivno vplivajo na zaposlovanje v 
evropskih podružnicah zadevnih podjetij;

Or. fi

Predlog spremembe 54
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da evropske neposredne tuje 
naložbe na Kitajskem nimajo izmerljivega
negativnega vpliva na zaposlovanje v 
Evropi, vendar pa pozitivno vplivajo na 
zaposlovanje v evropskih podružnicah 
zadevnih podjetij.

5. ugotavlja, da evropske neposredne tuje 
naložbe na Kitajskem nimajo zmeraj
negativnega vpliva na zaposlovanje v 
Evropi, temveč včasih tudi pozitivno 
vplivajo na zaposlovanje v evropskih 
podružnicah zadevnih podjetij;

Or. de

Predlog spremembe 55
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da uvoz ponarejenega blaga iz 
Kitajske ne ogroža le zdravja in varnosti 
potrošnikov EU, ampak negativno vpliva 
tudi na zaposlovanje v EU;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Roger Helmer
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. Odbor za zaposlovanje in socialno 
delo Ljudski republiki Kitajski nima 
pravice vsiljevati ali poskušati vsiljevati 
nobenih zaposlitvenih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 57
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da bodo vse poskuse vsiljevanja 
socialnih, delovnopravnih ali okoljskih 
standardov s sankcijami, uvoznimi 
tarifami ali preostalimi sredstvi, 
najverjetneje ovrgli predpisi WTO;

Or. en

Predlog spremembe 58
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva evropska podjetja, ki delujejo 
na Kitajskem, naj v povezavi z delavci 
uporabljajo najvišje mednarodne 
standarde in najboljšo prakso družbene 
odgovornosti;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. izraža celotno podporo kitajskem 
delavcem v njihovem boju za dostojno 
plače in delovne pogoje ter pravico do 
ustanavljanja osnovnih neodvisnih 
sindikatov, ki temeljijo na demokraciji, 
vodijo pa jih delavci od spodaj;

Or. en

Predlog spremembe 60
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da kitajski režim v zadnjih 
mesecih pospešeno krati demokratične 
pravice, med drugim tudi z zapiranjem v 
zapore in pregonom sindikalistov.

Or. en


