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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κίνα θεωρούν αλλήλους ως κύριους εμπορικούς 
εταίρους,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης οι οποίοι 
καταγράφονται στην Κίνα εδώ και δύο δεκαετίες, το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί 
σημαντικά στη χώρα,

1. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τον υφιστάμενο διάλογο περί απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής, και να ανοίξει δομημένο κοινωνικό διάλογο με την Κίνα στο 
πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το εμπόριο (ΔΥΕ)·

2. διαπιστώνει την ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών 
συστημάτων λόγω του ανοίγματος της παγκόσμιας αγοράς· επισημαίνει την αύξηση της 
άτυπης εργασίας σε αστικές περιοχές, καθώς και παραβιάσεις των αρχών της αξιοπρεπούς 
εργασίας, παρά το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις συνθήκες εργασίας· επισημαίνει ότι 
παρά το ότι το άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας απέφερε σημαντικά οφέλη όπως 
καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και μείωση της ανεργίας στην ύπαιθρο, δεν 
έχουν επωφεληθεί εξίσου όλα τα τμήματα του κινεζικού πληθυσμού από την οικονομική 
ανάπτυξη και υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των αστικών και αγροτικών 
περιοχών της χώρας· επισημαίνει ότι οι ανισότητας στα εισοδήματα, την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και την εκπαίδευση μεταξύ των αστικών 
και αγροτικών πληθυσμών αποτελεί σημαντική πρόκληση για την πολιτική συνοχής της 
Κίνας·

3. ζητεί ο εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ να βασίζεται σε σαφώς 
καθορισμένους κανόνες, που να επιτρέπουν την αμοιβαία άμιλλα και τη σταθερότητα και 
βελτιστοποίηση των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μη θίγονται τα συμφέροντα των 
μισθωτών εργαζομένων·

4. επισημαίνει την επιρροή που ασκεί η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία ως μείζων χώρα 
εξαγωγής και την συνεπαγόμενη ευθύνη της όσον αφορά την τήρηση των ελαχίστων 
κοινωνικών προτύπων· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν στον τομέα αυτό η 
κεντρική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές της Κίνας· επισημαίνει ότι είναι απαραίτητος 
ένας γενικός νόμος που θα συμμορφώνεται σε όλα τα διεθνή πρότυπα για την κοινωνική 
ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ο αυστηρός και αποτελεσματικός 
έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους εργασίας·  επισημαίνει ότι 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κινεζική κυβέρνηση είναι η βιώσιμη 
χρηματοδότηση ενός σταθερού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής 
περίθαλψης που θα αποφέρει τα ίδια οφέλη σε όλες τις επαρχίες της χώρας· τονίζει, εν 
προκειμένω, το πρόγραμμα συνεργασίας για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης 
μεταξύ ΕΕ και Κίνας, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των κινέζων 
πολιτών σε επαρκή και οικονομικά προσιτή κοινωνική ασφάλιση· 



PE460.639v02-00 4/6 AD\867677EL.doc

EL

5. επισημαίνει την επιρροή που ασκεί η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία, την ευθύνη της 
όσον αφορά την τήρηση των ελαχίστων κοινωνικών προτύπων και τη σημασία των 
εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· τονίζει ότι η τήρηση των ανθρωπίνων 
και κοινωνικών δικαιωμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και της Κίνας· υπογραμμίζει τη σημασία που προσλαμβάνει η τήρηση και ταχεία 
εφαρμογή όλων των κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σύστασης ανεξάρτητων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων· στηρίζει την επιδίωξη αξιοπρεπούς αμοιβής και 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας· ζητεί τον αμοιβαίο σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας, 
τονίζοντας ιδιαίτερα την αποτροπή της χρήσης παράνομων μορφών εργασίας όπως 
παιδική εργασία και εργασία φυλακισμένων· επισημαίνει τις βελτιώσεις που 
πραγματοποίησε η κινεζική κυβέρνηση σε σχέση με τις καλύτερες συνθήκες για τους 
εργαζόμενους, παρατηρεί εντούτοις ότι δεν γίνονται πάντοτε σεβαστά τα δικαιώματα των 
εργαζομένων λόγω της πλημμελούς εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και οι 
εργοδότες συχνά δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα στον τομέα του περιβάλλοντος, της 
υγείας και της ασφάλειας, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί σε επικίνδυνο εργασιακό 
περιβάλλον· ζητεί την εκ βάθρων βελτίωση της οικείας νομοθεσίας· τονίζει τη σημασία 
του καλύτερου ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας· 
αναμένει από την κινεζική κυβέρνηση και τις κινεζικές επιχειρήσεις να λάβουν το ΣΓΠ+ 
ως το πρότυπο για την καθημερινή τους εργασία·

6. θεωρεί ότι η εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, ο οποίος 
ξεκίνησε το 2009 για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη μείωση του αριθμού 
των εργατικών ατυχημάτων και των περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών, θα είναι εν 
προκειμένω ένα αποτελεσματικό μέτρο· τονίζει την ανάγκη για ανταλλαγές εμπορικών 
και κοινωνικών καλών πρακτικών· ζητεί την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΕΕ και της Κίνας προκειμένου να συμβάλουν στην 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας του εργατικού δυναμικού και την εφαρμογή των 
συμβάσεων της ΔΟΕ· 

7. θεωρεί ότι η ΔΟΕ θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον παρακολούθησης του σεβασμού 
των δικαιωμάτων αυτών·

8. ζητεί περαιτέρω βελτίωση της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η 
απασχόληση, η προστασία της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία, η εξάλειψη 
της φτώχιας, η δημόσια υγεία και υγιεινή, η εκπαίδευση και η βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των παιδιών·

9. δίνει έμφαση στη σημασία της περαιτέρω βελτίωσης του κινεζικού εργατικού δυναμικού 
για το παγκόσμιο εμπόριο·

10. υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στον 
τομέα των ευκαιριών απασχόλησης σε σχέση με τη δημιουργία πράσινων θέσεων 
απασχόλησης, κατά την εξέταση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

11. ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη βελτιωμένης συνεργασίας στον τομέα της απασχόλησης 
των νόμιμων μεταναστών και της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
των διακινουμένων εργαζομένων καθώς και βελτίωση του συντονισμού στα διεθνή 
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εργασιακά ζητήματα·

12. παρατηρεί ότι ο κινεζικός πληθυσμός γηράσκει και η φαινομενικά ατελείωτη αύξηση του 
αριθμού του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, ιδίως των εργαζομένων με χαμηλή 
ειδίκευση, φαίνεται να συρρικνώνεται· διαπιστώνει ότι παρατηρείται εκτροπή του 
εμπορίου από την Κίνα προς άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, τούτο δε λόγω 
πλεονεκτημάτων κόστους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, που να 
εμποδίζει μια κοινωνικά ανεύθυνη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών πολυεθνικών στις εν 
λόγω χώρες· διαπιστώνει ότι η διευρυνόμενη μεσαία τάξη της Κίνας θα έπρεπε να 
διακρίνεται από αυξημένη ευαισθητοποίηση για τους κοινωνικούς κανόνες, κάτι που επί 
του παρόντος δεν αντιπροσωπεύει τον συνολικό πληθυσμό·

13. σημειώνει ότι η επιστημονική ανάλυση διαφοροποιείται όσον αφορά τον αντίκτυπο που 
έχουν στην απασχόληση στην Ευρώπη οι ευρωπαϊκές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα· 
σημειώνει ότι ορισμένες μελέτες φανερώνουν ότι ενδέχεται να μην υπάρχει μετρήσιμος 
αρνητικός αντίκτυπος στην απασχόληση στην Ευρώπη, και ότι οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις μπορεί σε κάποιο βαθμό να επηρεάζουν θετικά την απασχόληση στα 
ευρωπαϊκά υποκαταστήματα των επιχειρήσεων· σημειώνει επίσης ότι μελέτες αναφέρουν 
ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση στην Ευρώπη·

14. θεωρεί ότι οι εισαγωγές προϊόντων απομιμήσεων από την Κίνα δεν απειλούν μόνο την 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών της ΕΕ, αλλά έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο 
στην απασχόληση εντός της ΕΕ·

15. καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην Κίνα να τηρούν τα 
υψηλότερα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
όσον αφορά τους εργαζομένους·

16. επισημαίνει τους αυξανόμενους περιορισμούς που επέβαλε το κινεζικό καθεστώς στα 
δημοκρατικά δικαιώματα τους τελευταίους μήνες, μεταξύ αυτών και η φυλάκιση και η 
δίωξη συνδικαλιστών.
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