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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že EU patří k největším obchodním partnerům Číny a Čína k největším 
obchodním partnerům EU,

B. vzhledem k tomu, že přes vysokou míru hospodářského růstu, která byla v Číně 
zaznamenána v posledních 20 letech, dochází v této zemi také k významnému nárůstu 
nezaměstnanosti,

1. vyzývá Komisi, aby zintenzivnila stávající dialog o otázkách zaměstnanosti a sociální 
politiky a aby v rámci hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni zahájila 
s Čínou strukturovaný sociální dialog;

2. bere na vědomí, že v důsledku otevření světového trhu vznikla konkurence mezi různými 
sociálními systémy; konstatuje, že v městských oblastech se zvýšil podíl neformálního 
zaměstnávání a rovněž počet případů, kdy nejsou dodržovány zásady důstojné práce, 
přestože existuje právní rámec upravující pracovní podmínky; konstatuje, že ačkoliv 
otevření čínského hospodářství přineslo značné výhody, jako je lepší přístup na pracovní 
trh a snížení nezaměstnanosti ve venkovských oblastech, nemají z hospodářského růstu 
stejný prospěch všechny skupiny čínského obyvatelstva a mezi městskými a venkovskými 
oblastmi vznikají velké rozdíly; poukazuje na to, že nerovnosti v příjmech a v přístupu 
k zaměstnání, sociálnímu zabezpečení, zdravotnictví a vzdělání mezi městským 
a venkovským obyvatelstvem představují pro Čínu z hlediska politiky soudržnosti 
závažný problém;

3. vyzývá k tomu, aby se hospodářská soutěž mezi Čínou a Evropskou unií zakládala na 
jasně stanovených pravidlech, která by umožňovala vzájemnou soutěživost, stabilitu 
a optimalizaci podniků, tak aby se nepostupovalo proti zájmům zaměstnanců;

4. poukazuje na skutečnost, že Čína jako země s největším objemem vývozu má výrazný 
vliv na světové hospodářství, z čehož pro ni vyplývá odpovědnost za dodržování 
minimálních sociálních standardů; vítá v této souvislosti úsilí, které v této oblasti čínské 
orgány státní a místní správy vyvinuly; zdůrazňuje, že je nevyhnutelné, aby byl přijat 
komplexní zákon o sociálním zabezpečení a zdravotní péči, který by splňoval všechny 
mezinárodní normy, a aby byly prováděny přísné a účinné kontroly dodržování právních 
předpisů v oblasti pracovních podmínek; poukazuje na to, že udržitelné financování 
stabilního systému sociálního zabezpečení a zdravotnictví, který by byl ve všech 
provinciích země stejným přínosem, je jedním z největších problémů, se kterými se čínská 
vláda potýká; poukazuje v této souvislosti na projekt spolupráce v oblasti reformy 
sociálního zabezpečení mezi EU a Čínou, jehož cílem je umožnit čínským občanům 
přístup k přiměřenému a finančně dostupnému sociálnímu pojištění;

5. zdůrazňuje vliv Číny na světové hospodářství, její odpovědnost za dodržování 
minimálních sociálních standardů a význam obchodních vztahů mezi EU a Čínou; 
zdůrazňuje, že dodržování lidských a sociálních práv je základním předpokladem 
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spolupráce mezi EU a Čínou; zdůrazňuje význam dodržování a urychleného uplatňování 
veškerých pravidel Mezinárodní organizace práce a Světové obchodní organizace, včetně 
práva na svobodné zakládání nezávislých odborových svazů; podporuje snahu o dosažení 
slušných platových a pracovních podmínek; vyzývá k vzájemnému dodržování 
pracovněprávních předpisů, především k předcházení nelegálním formám práce, jako 
např. dětské práci a práci vězňů; konstatuje, že čínská vláda dosáhla v oblasti zlepšování 
podmínek zaměstnanců pokroku, upozorňuje však, že v důsledku nedostatečného 
vymáhání pracovněprávních předpisů nejsou práva pracovníků vždy dodržována 
a zaměstnavatelé často neplní normy v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, 
což vede ke vzniku nebezpečného pracovního prostředí; vyzývá k výraznému zdokonalení 
příslušných právních předpisů; zdůrazňuje, že je důležité zlepšit kontrolu dodavatelského 
řetězce, pokud jde o pracovní podmínky; očekává, že čínská vláda a čínské společnosti si 
osvojí GSP+ jako normu pro svou každodenní práci;

6. považuje za důležité opatření spočívající ve zintenzivnění dialogu mezi EU a Čínou, který 
byl zahájen v roce 2009 a který se týká zlepšování pracovních podmínek a snižování 
počtu pracovních úrazů a chorob z povolání; zdůrazňuje, že je nutné vyměňovat si
osvědčené postupy v oblasti obchodu i v sociální oblasti; vyzývá k výměně osvědčených 
postupů mezi evropskými a čínskými odborovými svazy, což by přispělo ke zlepšení 
podmínek pracujících a dodržování úmluv MOP;

7. domnívá se, že odpovědnost za dohled nad dodržováním těchto práv by měla nést 
organizace MOP;

8. vyzývá k dalšímu zdokonalení rozvojové pomoci EU, zejména v oblastech, jako je 
zaměstnanost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vymýcení chudoby, veřejné zdraví 
a hygiena, vzdělávání a zlepšování životních podmínek dětí;

9. zdůrazňuje význam dalšího zlepšování pracovních podmínek v Číně z hlediska 
celosvětového obchodu;

10. zdůrazňuje, že je důležité vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti 
vytváření ekologicky zaměřených pracovních míst při řešení problémů souvisejících 
s ekonomickým, sociálním a environmentálním dopadem změny klimatu;

11. vyzývá k dalšímu rozvoji užší spolupráce v oblasti zaměstnávání legálních přistěhovalců 
a ochrany práv a zájmů migrujících pracovníků a k větší koordinaci v oblasti 
mezinárodních pracovněprávních otázek;

12. konstatuje, že čínské obyvatelstvo stárne a zdánlivě neomezený růst počtu dostupných 
pracovních sil, především méně kvalifikovaných pracovníků, se zdá být vyčerpán; 
konstatuje, že z důvodu možného snížení nákladů se obchod přesouvá z Číny do jiných 
zemí jihovýchodní Asie; žádá proto Komisi, aby zavedla ucelenou evropskou politiku 
pro oblast jihovýchodní Asie, která by evropským nadnárodním společnostem bránila 
chovat se v těchto zemích ze sociálního hlediska nezodpovědně; podotýká, že by se 
u rostoucí střední vrstvy v Číně mělo vyvinout silnější povědomí o sociálních normách, 
které je v současné době u celkové populace poměrně málo výrazné;

13. konstatuje, že se výsledky vědecké analýzy, pokud jde o vliv přímých evropských 
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zahraničních investic v Číně na zaměstnanost v Evropě, rozcházejí; podotýká, že podle 
některých studií nemusejí mít na zaměstnanost v Evropě žádný znatelný negativní dopad 
a že přímé zahraniční investice mohou naopak do určité míry pozitivně ovlivňovat 
zaměstnanost v evropských pobočkách příslušných podniků; bere na vědomí i studie, 
které hovoří o určitém negativním dopadu těchto investic na zaměstnanost v Evropě;

14. domnívá se, že dovoz padělaného zboží z Číny nejenže ohrožuje zdraví a bezpečnost 
spotřebitelů v EU, ale má také negativní dopad na zaměstnanost uvnitř EU;

15. vyzývá evropské podniky působící v Číně, aby s ohledem na pracovníky uplatňovaly 
nejpřísnější mezinárodní normy a osvědčené postupy v oblasti sociální odpovědnosti 
podniků;

16. poukazuje na stále rozšířenější potlačování demokratických práv ze strany čínského 
režimu, k němuž v poslední době dochází, včetně věznění a pronásledování odborářů.
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