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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för internationell handel att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att EU räknas som en av Kinas viktigaste handelpartners 
och vice versa. 

2. Europaparlamentet konstaterar att avregleringen av världshandeln har medfört konkurrens 
mellan olika sociala system. Parlamentet noterar ett ökande utnyttjande av informellt 
arbete i urbana områden samt brott mot principerna om anständigt arbete trots rättsliga 
ramar för arbetsvillkoren. Parlamentet noterar att alltfler har tillträde till arbetsmarknaden 
och att arbetslösheten på landsbygden sjunker som ett resultat av den kinesiska ekonomins 
avreglering.

3. Europaparlamentet framhåller det inflytande som Kina i egenskap av största exportland 
har på världsekonomin, och det därav följande ansvaret att respektera sociala 
minimistandarder. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som Kinas centrala och 
lokala myndigheter har gjort på detta område. Parlamentet betonar hur viktigt det är med 
en övergripande lagstiftning om social trygghet och hälsovård samt en sträng kontroll av 
hur lagstiftningen om arbetsvillkor efterlevs. Parlamentet understryker hur viktigt det är 
att ILO:s bestämmelser och rätten att fritt bilda fackföreningar efterlevs.

4. Europaparlamentet noterar att den kinesiska befolkningen blir allt äldre, och att den till 
synes oändliga ökningen av tillgänglig arbetskraft, särskilt lägre utbildad arbetskraft, 
verkar upphöra. Det sker en förflyttning av handeln från Kina till andra länder i 
Sydostasien på grund av potentiella kostnadsfördelar. Kommissionen uppmanas därför att 
utarbeta en integrerad EU-politik för Sydostasien.

5. Europaparlamentet noterar att de europeiska direkta utlandsinvesteringarna i Kina inte har 
fått några mätbara negativa följder för arbetstillfällena i Europa, utan tvärtom har lett till 
positiva effekter för arbetstillfällena i de europeiska delarna av de berörda företagen.


