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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ES ir Kinija – svarbiausios tarpusavio prekybos partnerės,

B. kadangi, nepaisant per paskutiniuosius 20 metų Kinijoje užfiksuoto didelio augimo, 
žymiai padidėjo šalies nedarbo lygis,

1. ragina Komisiją sustiprinti esamą dialogą dėl užimtumo ir socialinės politikos bei pradėti 
struktūrinį socialinį dialogą su Kinija vykdant ES ir Kinijos aukšto lygio ekonominį ir 
prekybos dialogą;

2. atkreipia dėmesį į skirtingų socialinių sistemų konkurenciją, atsiradusią dėl pasaulinės 
rinkos atvėrimo; pažymi, kad miestuose auga neoficialaus užimtumo lygis, taip pat 
pažeidinėjami padoraus darbo principai, nepaisant to, kad yra sukurta teisės aktų dėl darbo 
sąlygų sistema; pažymi, kad nors Kinijos ekonomikos atvėrimas davė daug naudos, kaip 
antai atsirado geresnė prieiga prie darbo rinkos ir sumažėjo nedarbo lygis kaimo 
vietovėse, tačiau ekonomikos augimas turėjo nevienodos įtakos įvairių Kinijos gyventojų 
grupių gerovei ir vis dar egzistuoja dideli skirtumai tarp miesto ir kaimo teritorijų; 
pabrėžia, kad dėl nelygybės tarp miesto ir kaimo gyventojų, susijusios su pajamomis, 
prieiga prie užimtumo, socialine gerove, sveikata bei mokslu, Kinija susiduria su rimtu 
iššūkiu sanglaudos politikos srityje;

3. ragina Kinijos ir ES konkurenciją grįsti aiškiai nustatytomis taisyklėmis, kurių laikytųsi 
abi šalys ir kurias taikant būtų užtikrinamas verslo stabilumas ir tinkamas veiklos 
vykdymas, kad dėl konkurencijos nebūtų pažeidžiami darbuotojų interesai;

4. atkreipia dėmesį į Kinijos, kaip didžiausios eksportuojančios šalies, poveikį pasaulio 
ekonomikai ir dėl to atsirandančią atsakomybę laikytis minimalių socialinių standartų; 
pritaria Kinijos centrinės ir vietinės valdžios institucijų pastangoms šiose srityse; pabrėžia, 
kad būtina priimti išsamius tarptautinius standartus atitinkančius teisės aktus socialinės 
apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse, taip pat griežtai stebėti, kaip laikomasi teisės aktų 
dėl darbo sąlygų; pabrėžia, kad stabilios socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros 
sistemos, kurios teikiamos paslaugos būtų vienodos visų šalies provincijų gyventojams, 
tvarus finansavimas yra vienas iš didžiausių Kinijos vyriausybės iššūkių; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia Europos ir Kinijos socialinio saugumo bendradarbiavimo projektą, kuriuo 
siekiama Kinijos piliečiams suteikti galimybę įsigyti tinkamą ir įperkamą socialinį 
draudimą;

5. atkreipia dėmesį į Kinijos poveikį pasaulio ekonomikai, jos atsakomybę laikytis 
minimalių socialinių standartų ir į ES ir Kinijos prekybos santykių svarbą; pabrėžia, kad 
žmogaus ir socialinių teisių laikymasis yra pagrindinis ES ir Kinijos bendradarbiavimo 
veiksnys; pabrėžia, kad svarbu nedelsiant įgyvendinti visas Tarptautinės darbo 
organizacijos ir Pasaulio prekybos organizacijos taisykles ir jų laikytis, įskaitant teisę 
laisvai steigti nepriklausomas profsąjungas; remia siekį mokėti tinkamą atlyginimą ir 
suteikti geras darbo sąlygas; ragina abi puses laikytis darbo teisės aktų, ypač siekiant 
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užkirsti kelią neteisėtam darbui, kaip antai vaikų ir kalinių darbui; atkreipia dėmesį 
Kinijos vyriausybės atliktus patobulinimus, susijusius su darbo sąlygomis, tačiau pastebi, 
kad darbuotojų teisės ne visada gerbiamos, nes darbo teisės aktai įgyvendinami vangiai, o 
darbdaviai dažnai nesilaiko aplinkos apsaugos, sveikatos ir saugumo standartų. Dėl šių 
priežasčių darbo aplinka tampa pavojinga; ragina visapusiškai pagerinti susijusius teisės 
aktus; pabrėžia, kad reikia užtikrinti geresnę tiekimo grandinės kontrolę atsižvelgiant į 
darbo sąlygas; tikisi, kad Kinijos vyriausybė ir Kinijos bendrovės vykdydamos kasdienę 
veiklą naudosis BLS+ kaip veiklos standartu;

6. mano, kad pagrindinė priemonė yra 2009 m. pradėto ES ir Kinijos dialogo, kuriuo 
siekiama pagerinti darbo sąlygas ir sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių darbe bei 
išvengti profesinių ligų, stiprinimas; pabrėžia, kad būtina keistis geriausia praktika 
komercinėje ir socialinėje srityse; ragina ES ir Kinijos profsąjungas keistis geriausia 
praktika siekiant, kad būtų gerinamos darbuotojų darbo sąlygos ir įgyvendinamos TDO 
konvencijos;

7. mano, kad TDO turi būti suteikta atsakomybė prižiūrėti, ar laikomasi šių teisių;

8. ragina ir toliau stiprinti ES paramą vystymuisi, ypač užimtumo, saugos ir sveikatos darbe 
apsaugos, skurdo naikinimo, visuomenės sveikatos ir higienos, švietimo ir vaikų 
gyvenimo sąlygų gerinimo srityse;

9. pabrėžia tolesnio Kinijos darbo jėgos tobulėjimo svarbą pasaulinei prekybai;

10. pabrėžia, kad sprendžiant su ekonominiu, socialiniu ir aplinkos poveikiu klimato kaitai 
susijusias problemas svarbu keistis patirtimi ir geriausia praktika užimtumo galimybių 
plėtojant ekologiškas darbo vietas srityje;

11. ragina toliau plėtoti geresnį bendradarbiavimą teisėtų imigrantų užimtumo ir darbuotojų 
migrantų teisių ir interesų apsaugos, taip pat didesnio tarptautinių su darbu susijusių 
reikalų koordinavimo klausimais;

12. atkreipia dėmesį į Kinijos gyventojų senėjimą ir į tai, kad mažėja atrodęs nesibaigiantis 
darbo jėgos, visų pirma žemesnės kvalifikacijos darbuotojų skaičiaus, augimas; pažymi, 
kad dėl galimų išlaidų pranašumų prekyba perkeliama iš Kinijos į kitas Pietryčių Azijos 
šalis; todėl ragina Komisiją pradėti taikyti integruotą Europos politiką Pietryčių Azijos 
regiono klausimu, kuri padės išvengti padėties, kai Europos tarptautinės korporacijos 
imasi socialiai neatsakingos veiklos šiose šalyse; pažymi, kad auganti vidurinė Kinijos 
klasė turėtų tapti sąmoningesnė užimtumo standartų klausimu, kadangi apskritai 
gyventojai šiuo klausimu dabar palyginti nesąmoningi;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad mokslinių tyrimų rezultatai Europos tiesioginių užsienio 
investicijų į Kiniją poveikio užimtumui Europoje klausimu skiriasi; pažymi, jog iš kai 
kurių tyrimų matyti, kad gali nebūti jokių išmatuojamų neigiamų pasekmių užimtumui 
Europoje ir kad tiesioginės užsienio investicijos gali tam tikru mastu daryti teigiamą 
poveikį užimtumui susijusiuose Europos įmonių filialuose; taip pat atkreipia dėmesį į 
tyrimus, kuriuose nurodomos tam tikros neigiamos pasekmės užimtumui Europoje;

14. mano, kad suklastotų produktų importas iš Kinijos ne tik kenkia ES vartotojų sveikatai ir 
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saugai, bet ir daro neigiamą įtaką užimtumui ES;

15. ragina Kinijoje veikiančias Europos įmones darbuotojų atžvilgiu taikyti aukščiausius 
tarptautinius standartus ir geriausią įmonių socialinės atsakomybės srities praktiką;

16. pabrėžia, kad Kinijos valdžia pastaraisiais mėnesiais itin suvaržė demokratines teises, 
įskaitant profesinių sąjungų atstovų įkalinimą ir persekiojimą;
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