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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че един за друг ЕС и Китай са сред най-големите търговски 
партньори на всяка от двете страни;

Б. като има предвид, че независимо от високите темпове на растеж, регистриран в 
Китай през последните 20 години, процентът на безработицата в страната се е 
повишил значително;

1. призовава Комисията да засили съществуващия диалог относно заетостта и 
социалната политика и да започне структуриран социален диалог с Китай в рамките 
на групата на високо равнище за диалог в областта на икономиката и търговията 
(HLD);

2. отбелязва конкуренцията между различните социални системи, възникваща в 
резултат на отварянето на световния пазар; отбелязва нарастване на равнището на 
неформална работа в градските райони, както и нарушаване на принципите на 
достоен труд въпреки съществуването на законодателна рамка, регулираща 
условията на заетост; отбелязва, че независимо от факта, че отварянето на 
китайската икономика донесе големи ползи, като например по-добър достъп до 
пазара на труда и спад на безработицата в селските райони, не всички слоеве от 
китайското население имат еднаква полза от икономическия растеж и съществуват 
големи различия, които възникват между селските и градски райони на страната; 
посочва, че неравенството по отношение на доходите, достъпа до заетост, 
социалните услуги, здравеопазването и образованието между жителите на градските 
и селските райони представлява огромно предизвикателство за политиката на 
сближаване на Китай;

3. призовава конкуренцията в търговията между ЕС и Китай да се основава на ясни 
правила, които да позволяват взаимно съревнование, стабилност на стопанската 
дейност и оптимизация, с цел да не се вреди на интересите на служителите;

4. изтъква въздействието на Китай, в ролята му на водещата държава-износител, върху 
световната икономика и свързаната с това отговорност да изпълнява минимални 
социални стандарти; приветства усилията, които полага китайското управление на 
централно и местно равнище в тази област; изтъква, че са крайно необходими 
цялостен закон в съответствие с всички международни стандарти относно 
социалната сигурност и здравеопазването, както и стриктен и ефективен 
мониторинг на спазването на законодателството относно условията на заетост; 
посочва, че едно от най-големите предизвикателства за китайското правителство е 
устойчивото финансиране на една стабилна система за социална сигурност и 
здравеопазване, която генерира еднакви ползи за всички провинции в страната; 
подчертава в тази връзка проекта за сътрудничество между ЕС и Китай относно 
реформата в областта на социалното осигуряване, който има за цел да предостави на 
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китайските граждани достъп до адекватно и достъпно социално осигуряване;

5. изтъква въздействието на Китай върху световната икономика, отговорността на 
страната да изпълнява минимални социални стандарти и значението на търговските 
отношения между ЕС и Китай; подчертава, че спазването на правата на човека и на 
социалните права е от основно значение в сътрудничеството между ЕС и Китай; 
подчертава важността на спазването и бързото прилагане на всички правила на 
Международната организация на труда и на Световната търговска организация, 
включително правото на свободно създаване на независими професионални съюзи; 
подкрепя стремежа към достойни заплащане и условия на труд; призовава за 
взаимното спазване на трудовото законодателство, по-специално предотвратяване 
на незаконни форми на труд, като например труда на деца и на лишени от свобода 
лица: отбелязва направените от китайското правителство подобрения относно по-
добрите условия за служителите и въпреки това отчита, че правата на работниците 
не винаги се зачитат поради лошо прилагане на трудовото законодателство и 
работодателите често не спазват екологичните и здравните стандарти и стандартите 
за сигурност, което води до създаването на опасна трудова среда; призовава за 
цялостно подобряване на съответното законодателство; подчертава важността на 
по-добрия контрол върху веригата на доставки по отношение на условията на труд; 
очаква от китайското правителство и китайските дружества да възприемат ОСП+ 
като стандарт за всекидневната си работа;

6. счита, че засилването на диалога между ЕС и Китай, който започна през 2009 г. с 
цел подобряване на условията на труд и намаляване на броя на трудовите злополуки 
и случаите на професионални заболявания, е мярка от основно значение; подчертава 
необходимостта от обмен на добри практики в областта на търговията и социалната 
сфера;  призовава за обмен на най-добри практики между ЕС и китайските 
професионални съюзи с цел да се допринесе за подобряване на условията на труд за 
работната сила и изпълнение на конвенциите на МОТ;

7. счита, че на МОТ следва да бъде възложена отговорността за извършването на 
мониторинг на зачитането на тези права;

8. призовава за допълнително подобряване на помощта на ЕС за развитие, особено в 
области като заетост, защита на безопасността и здравето на работното място, 
изкореняване на бедността, обществено здраве и хигиена, образование и 
подобряване на условията на живот на децата;

9. подчертава значението на по-нататъшното подобряване на китайската работна сила 
за търговията в световен мащаб;

10. подчертава значението на обмена на опит и най-добри практики в областта на 
възможностите за заетост по отношение на разработването на „зелени“ работни 
места, при овладяване на икономическото, социалното и екологично въздействие 
върху изменението на климата;

11. призовава за по-нататъшно развитие на по-добро сътрудничество в областта на 
заетостта на законните имигранти и защита на правата и интересите на работниците 
мигранти и по-добро сътрудничество по международните въпроси в областта на 
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труда;

12. отбелязва, че китайското население застарява и че на пръв поглед безкрайното 
нарастване на наличната работна сила, по-специално нискоквалифицирани 
работници, изглежда е на път да се изчерпи; отбелязва, че се извършва процес на 
изместване на търговията от Китай към други държави от Югоизточна Азия в 
резултат от потенциални предимства по отношение на разходите; поради това 
призовава Комисията да представи цялостна европейска политика за региона на 
Югоизточна Азия, която да предотврати участието на европейските 
мултинационални предприятия в безотговорни в социално отношение практики в 
тези държави; отбелязва, че следва да се повиши осведомеността на все по-
разрастващата се средна класа на Китай относно стандартите за заетост –
осведоменост, която понастоящем е все още относително слабо развита сред 
населението като цяло;

13. отбелязва, че резултатите от научните анализи се различават по отношение на 
въздействието на европейските преки чуждестранни инвестиции в Китай върху 
заетостта в Европа; отбелязва, че в някои проучвания се посочва, че може да няма 
измеримо отрицателно въздействие върху заетостта в Европа и че преките 
чуждестранни инвестиции могат до известна степен да въздействат положително 
върху заетостта в европейските филиали на съответните дружества; също така 
отбелязва проучванията, в които се посочва определено отрицателно въздействие 
върху заетостта в Европа;

14. счита, че вносът на фалшифицирани стоки от Китай не само представлява заплаха 
за здравето и безопасността на европейските потребители, но и въздейства 
отрицателно върху заетостта в ЕС;

15. призовава европейските предприятия, които извършват дейност в Китай, да 
прилагат по отношение на работниците най-високите международни стандарти и 
най-добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност;

16. отбелязва засиленото ограничаване на демократичните права от страна на китайския 
режим през последните месеци, включително изпращането в затвора и 
преследването на членове на професионалните съюзи.
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