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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Unió és Kína egymás legnagyobb kereskedelmi partnerei közé 
tartoznak,

B. mivel a Kínában két évtizede tapasztalható fokozott növekedési ütem ellenére az 
országban jelentősen emelkedett a munkanélküliségi ráta,

1. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza a foglalkoztatásról és a szociálpolitikáról folytatott 
párbeszédet, és kezdjen strukturált szociális párbeszédet Kínával a magas szintű gazdasági 
és kereskedelmi párbeszéd (HLD) keretében;

2. megállapítja a világpiac megnyitása következményeként a különböző társadalmi 
rendszerek között kialakuló versenyhelyzetet; megállapítja a városi területeken a nem 
hivatalos munkavégzés növekedését, valamint a tisztességes munka elveinek megsértését 
a munkakörülményeket szabályozó jogi keret megléte ellenére; megállapítja, hogy bár a 
kínai gazdasági nyitás jelentős előnyöket eredményezett, például javult a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés és csökkent a vidéki munkanélküliség, a kínai lakosság 
nem minden rétege részesült azonos módon a gazdasági növekedésből, és hatalmas 
különbségek vannak kialakulóban az ország városi és vidéki térségei között; felhívja a 
figyelmet arra, hogy a jövedelmek, a munkahelyhez jutás, a szociális jólét, az egészségügy 
és az oktatás területén a városi és vidéki lakosság közötti egyenlőtlenségek jelentős 
kohéziós politikai kihívást jelentenek Kína számára;

3. kéri, hogy a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelmi verseny egyértelműen 
meghatározott szabályoknak megfelelően valósuljon meg, lehetővé téve a sikerek 
kölcsönös átvételét, valamint a vállalkozások stabilitását és optimalizálását, annak 
érdekében, hogy ne sérüljenek a munkavállalók érdekei;

4. hangsúlyozza Kínának mint a legnagyobb exportőrnek a világgazdaságra gyakorolt 
hatását és az ezzel járó felelősséget a minimális szociális normák betartása tekintetében; 
üdvözli az e területen a kínai központi és helyi kormányzati szervek részéről tett 
erőfeszítéseket; hangsúlyozza, hogy elengedhetetlenül fontos a szociális védelemre és az 
egészségügyre vonatkozó, az összes nemzetközi normának megfelelő átfogó törvény, 
valamint a munkafeltételekre vonatkozó szabályozásnak való megfelelés szigorú és 
hatékony ellenőrzése; rámutat arra, hogy a kínai kormány előtt álló egyik legnagyobb 
kihívás az ország minden tartományának egységesen kedvező, stabil társadalombiztosítási 
és egészségügyi ellátórendszer finanszírozásának fenntarthatósága; ebben az 
összefüggésben kiemeli az EU és Kína közötti társadalombiztosítási reform-
együttműködési projektet, amely megfelelő és megfizethető társadalombiztosítás 
igénybevételét teszi lehetővé a kínai polgárok számára;

5. hangsúlyozza Kína világgazdaságra gyakorolt hatását, felelősségét, hogy betartsa a 
minimális szociális normákat, valamint az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok 
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fontosságát; hangsúlyozza, hogy az emberi és szociális jogok tiszteletben tartása alapvető 
fontosságú az EU és Kína közötti együttműködésben; kiemeli a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet és a Kereskedelmi Világszervezet valamennyi szabálya betartásának és 
mihamarabbi végrehajtásának fontosságát, beleértve a szakszervezetek szabad 
létrehozásához vonatkozó jogot; támogatja a tisztességes bérekre és munkafeltételekre 
irányuló törekvéseket; sürgeti a munkaügyi jogszabályok kölcsönös tiszteletben tartását, 
különös tekintettel a munkavégzés illegális formái – például a gyermekmunka és a 
börtönmunka – alkalmazásának megelőzésére; tudomásul veszi a kínai kormány által a 
munkavállalók jobb munkakörülményeinek biztosítása érdekében bevezetett 
módosításokat, ugyanakkor megjegyzi, hogy a munkavállalók jogait nem minden esetben 
tartják tiszteletben a munkaügyi jogszabályok elégtelen érvényesítése és amiatt, hogy a 
munkáltatók gyakran nem tartják be a környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági 
normákat, ami veszélyes munkakörülményeket eredményez; szorgalmazza az érintett 
szabályozás jelentős javítását; hangsúlyozza az ellátási lánc megfelelőbb ellenőrzésének 
fontosságát a munkakörülmények vonatkozásában; azt várja, hogy a kínai kormány és a 
kínai vállalatok a GSP+-t tekintsék mindennapi munkájuk normájának;

6. alapvető lépésnek tartja az EU és Kína közötti párbeszéd megélénkülését, amely 2009-ben 
indult útjára a munkakörülmények javítása, valamint a munkahelyi balesetek és 
foglalkozási ártalmak csökkentése érdekében; hangsúlyozza a bevált kereskedelmi és 
szociális gyakorlatok cseréjének fontosságát; sürgeti a bevált gyakorlatok cseréjét az uniós 
és kínai szakszervezetek között, ami elősegíti a munkavállalók munkakörülményeinek 
javulását és az ILO-egyezmények betartását;

7. úgy véli, hogy az ILO-t kellene megbízni azzal, hogy kísérje nyomon e jogok tényleges 
tiszteletben tartását;

8. felszólít az uniós fejlesztési támogatás további fejlesztésére, különösen az olyan 
területeken, mint a foglalkoztatás, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, a 
szegénység felszámolása, a közegészségügy és a higiénia, az oktatás, valamint a 
gyermekek életkörülményeinek javítása;

9. hangsúlyozza a kínai munkaerő további fejlődésének fontosságát a globális kereskedelem 
szempontjából;

10. hangsúlyozza a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok cseréjének fontosságát a zöld 
munkahelyekkel kapcsolatos foglalkoztatási lehetőségek terén az éghajlatváltozás 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi hatásainak kezelése során;

11. felszólít a legális bevándorlók foglalkoztatásával kapcsolatos együttműködés 
továbbfejlesztésére, a migráns munkavállalók jogainak és érdekeinek védelmére, valamint 
fokozott nemzetközi munkaügyi koordináció megvalósítására;

12. tudomásul veszi, hogy a kínai népesség öregszik, és a rendelkezésre álló munkaerő eddig 
végtelennek tűnő növekedése, különösen az alacsonyabban képzett munkások körében, 
elapadni látszik; tudomásul veszi, hogy a lehetséges költségelőnyöknek köszönhetően a 
Kínával történő kereskedelemről a hangsúly áttevődik az egyéb délkelet-ázsiai 
országokkal való kereskedelemre; következésképpen felszólítja a Bizottságot, hogy 
vezessen be integrált európai politikát a délkelet-ázsiai régióra vonatkozóan, amely 
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megakadályozza az európai multinacionális cégeket abban, hogy társadalmilag felelőtlen 
gyakorlatokat alkalmazzanak ezen országokban; tudomásul veszi, hogy az egyre duzzadó 
kínai középosztálynak tudatosabban kellene figyelnie a foglalkoztatási normákra, ám ez a 
tudatosság jelenleg még viszonylag kialakulatlan a lakosság egésze körében;

13. tudomásul veszi, hogy a Kínába irányuló európai működőtőke-befektetések által az 
európai foglalkoztatottságra gyakorolt hatások tekintetében eltérőek a tudományos 
elemzések; megjegyzi, hogy egyes tanulmányok szerint valószínűleg nem éri mérhető 
negatív hatás az európai foglalkoztatást, és hogy a működőtőke-befektetések bizonyos 
mértékig pozitív hatással lehetnek a foglalkoztatottságra az érintett vállalatok európai 
leányvállalatainál; szintén tudomásul veszi azon tanulmányokat, amelyek bizonyos 
negatív hatásokat jeleznek az európai foglalkoztatásban;

14. úgy véli, hogy a Kínából származó hamisított termékek behozatala nem csupán az európai 
fogyasztók egészségét és biztonságát veszélyezteti, hanem az Európai Unión belüli 
foglalkoztatásra is káros hatással van;

15. felszólítja a Kínában működő európai vállalkozásokat, hogy a munkavállalók tekintetében 
a vállalati társadalmi felelősségvállalás terén érvényes legmagasabb szintű nemzetközi 
normákat és legjobb gyakorlatokat alkalmazzák;

16. megjegyzi, hogy a kínai kormányzat az elmúlt hónapokban súlyos csapást mért a 
demokratikus jogokra, többek között szakszervezeti képviselők bebörtönzésével és 
üldöztetésével.
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