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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ES un Ķīna viena otrai ir viens no lielākajiem tirdzniecības partneriem;

B. tā kā Ķīnā ir būtiski palielinājies bezdarba līmenis, kaut gan pēdējos 20 gados valstī 
reģistrētie dati ir liecinājuši par strauju izaugsmi,

1. aicina Komisiju intensīvāk risināt uzsākto dialogu par nodarbinātību un sociālo politiku un 
saskaņā ar augsta līmeņa ekonomikas un tirdzniecības dialoga (ALD) mehānismu sākt 
strukturētu sociālo dialogu ar Ķīnu;

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām sistēmām pastāv konkurence, ko veicina brīvi 
pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir palielinājies nedeklarēta darba apjoms pilsētu 
teritorijās un aizvien vairāk tiek pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan ir spēkā 
tiesiskais regulējums, kas reglamentē nodarbinātības nosacījumus; konstatē — lai gan tas, 
ka Ķīnas ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, ir devis būtisku labumu, piemēram, darba 
tirgus ir kļuvis pieejamāks un ir samazinājies bezdarbs laukos, ekonomiskā izaugsme nav 
bijusi vienlīdz labvēlīga visiem Ķīnas iedzīvotājiem un veidojas krasas atšķirības starp 
valsts pilsētu un lauku teritorijām; norāda, ka atšķirības starp pilsētu un lauku 
iedzīvotājiem ienākumu, nodarbinātības iespēju, sociālās labklājības, veselības 
aizsardzības un izglītības jomā ir nozīmīgs izaicinājums Ķīnai, īstenojot kohēzijas 
politiku;

3. prasa, lai Ķīnas un ES konkurence tirdzniecības jomā pamatotos uz skaidri definētiem 
noteikumiem, kas pieļauj savstarpēju sacensību, kā arī uz stabilu uzņēmējdarbību un tās 
optimizēšanu, nekaitējot darba ņēmēju interesēm;

4. uzsver Ķīnas — lielākās eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules ekonomiku un ar šo 
ietekmi saistīto atbildību par obligātu sociālo standartu ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas 
valdības un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, ka obligāti ir vajadzīgi vispusīgi, 
visiem starptautiskajiem standartiem atbilstoši tiesību akti, kas reglamentē sociālo drošību 
un veselības aprūpi, kā arī stingra un efektīva uzraudzība pār to, kā tiek ievēroti 
nodarbinātības nosacījumus reglamentējošie tiesību akti; norāda, ka viens no lielākajiem 
izaicinājumiem Ķīnas valdībai ir spēja ilgstoši finansēt stabilu sociālās drošības un 
veselības aprūpes sistēmu, kas būtu vienlīdz izdevīga visām valsts provincēm; šajā sakarā 
uzsver ES un Ķīnas sadarbības projektu par sociālās drošības reformu, kura mērķis ir 
nodrošināt, lai Ķīnas iedzīvotājiem būtu pieejama atbilstoša un izmaksu ziņā pieņemama 
sociālā apdrošināšana;

5. uzsver Ķīnas ietekmi uz pasaules ekonomiku, ar šo ietekmi saistīto atbildību par obligātu 
sociālo standartu ievērošanu, kā arī ES un Ķīnas savstarpējo tirdzniecības attiecību 
nozīmīgumu; uzsver, ka cilvēktiesību un sociālo tiesību ievērošanai ir būtiska nozīme ES 
un Ķīnas sadarbības procesā; īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība visiem 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) un Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
noteikumiem un visi šie noteikumi, tostarp tiesības brīvi veidot neatkarīgas arodbiedrības, 
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ir nevilcinoties jāīsteno; atbalsta centienus nodrošināt pienācīgu darba samaksu un darba 
apstākļus; prasa abām sadarbības partnerēm ievērot darba tiesību aktus un jo īpaši novērst 
prettiesiskus darba veidus, piemēram, bērnu darbu un ieslodzīto darbu; konstatē, ka Ķīnas 
valdībai ir izdevies nodrošināt labākus apstākļus darba ņēmējiem, tomēr norāda — darba 
ņēmēju tiesības ne vienmēr tiek ievērotas, jo vāji tiek nodrošināta darba tiesību aktu 
izpilde un darba devēji bieži vien neievēro vides, veselības aizsardzības un drošības jomā 
noteiktos standartus, tādēļ veidojas bīstama darba vide; prasa pamatīgi pilnveidot 
attiecīgos tiesību aktus; jo īpaši norāda, ka attiecībā uz darba apstākļiem ir svarīgi labāk 
kontrolēt piegādes ķēdi; sagaida, ka Ķīnas valdība un Ķīnas uzņēmumi par ikdienas darbā 
ievērojamu standartu noteiks īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai 
pārvaldībai (GSP+);

6. par būtiski svarīgu uzskata to, ka intensīvāk tiek risināts 2009. gadā aizsāktais dialogs 
starp ES un Ķīnu, kura mērķis ir uzlabot darba apstākļus un samazināt nelaimes gadījumu 
un arodslimību skaitu darba vietās; uzsver, ka ir nepieciešama labas tirdzniecības prakses 
un labas sociālās prakses apmaiņa; prasa nodrošināt labākās prakses apmaiņu starp ES un 
Ķīnas arodbiedrībām, tā veicinot labākus darba apstākļus darba ņēmējiem un SDO 
konvenciju izpildi;

7. uzskata, ka SDO būtu jāuztic šo tiesību ievērošanas uzraudzība;

8. prasa arī turpmāk pilnveidot attīstības palīdzību, ko ES sniedz, jo īpaši tādās jomās kā 
nodarbinātība, drošības un veselības aizsardzība darbā, nabadzības izskaušana, sabiedrības 
veselība un higiēna, izglītība un bērnu dzīves apstākļu uzlabošana;

9. uzsver, ka Ķīnas darbaspēka turpmāka pilnveidošana ir svarīga tirdzniecībai pasaules 
mērogā;

10. jo īpaši norāda, ka ir svarīga pieredzes un labākās prakses apmaiņa nodarbinātības iespēju 
jomā attiecībā uz videi saudzīgu darba vietu veidošanu, risinot jautājumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņu ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi;

11. pieprasa turpmāku spēcīgākas sadarbības pilnveidošanu attiecībā uz legālo imigrantu 
nodarbinātību un migrējošo darba ņēmēju tiesību un interešu aizsardzību, kā arī ciešāku 
koordinēšanu, risinot ar starptautiskajām darba tiesībām saistītus jautājumus;

12. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un ka šķietami nebeidzamais pieejamā darbaspēka, 
sevišķi zemas kvalifikācijas darba ņēmēju skaita, pieaugums pamazām izsīkst; konstatē, 
ka, ņemot vērā iespējamos izmaksu ietaupījumus, tirdzniecības apjoms ar Ķīnu samazinās, 
palielinoties tirdzniecības apjomam ar citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; tādēļ aicina 
Komisiju attiecībā uz Dienvidaustrumu Āzijas reģionu izstrādāt integrētu Eiropas politiku, 
kas nepieļautu Eiropas daudznacionālo uzņēmumu sociāli bezatbildīgu rīcību šajās valstīs; 
norāda, ka augošajā Ķīnas sabiedrības vidusslānī būtu jāveidojas labākai izpratnei par 
nodarbinātības standartiem — izpratnei, kas pašlaik iedzīvotājiem kopumā ir salīdzinoši 
niecīga;

13. konstatē — zinātniskās analīzes dati par to, kā Eiropas tiešās ārvalstu investīcijas Ķīnā 
ietekmē nodarbinātību Eiropā, ir atšķirīgi; norāda — daži pētījumi liecina, ka, iespējams, 
nav jūtami nelabvēlīgas ietekmes uz nodarbinātību Eiropā un ka tiešās ārvalstu investīcijas 
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zināmā mērā veicina nodarbinātību attiecīgo uzņēmumu Eiropas filiālēs; ņem vērā arī tos 
pētījumus, kuros konstatēta zināma negatīva ietekme uz nodarbinātību Eiropā;

14. uzskata, ka no Ķīnas ievestas viltotas preces ne vien apdraud Eiropas patērētāju veselību 
un drošību, bet šo preču imports arī nelabvēlīgi ietekmē nodarbinātību ES teritorijā;

15. aicina Eiropas uzņēmumus, kuri darbojas Ķīnā, attiecībā uz darba ņēmējiem piemērot 
augstākos starptautiskos standartus un labāko praksi uzņēmumu sociālās atbildības jomā;

16. konstatē, ka Ķīnā valdošais režīms pēdējo mēnešu laikā aizvien spēcīgāk ierobežo 
demokrātiskās tiesības, par ko liecina arī arodbiedrību pārstāvju apcietināšana un 
vajāšana.
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