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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-UE u ċ-Ċina huma fost l-akbar sħab kummerċjali ta' xulxin,

B. billi, minkejja r-rati ta' tkabbir għoljin li ġew reġistrati fiċ-Ċina matul dawn l-aħħar 
għoxrin sena, kien hemm żieda konsiderevoli fir-rata tal-qgħad fil-pajjiż,

1. Jistieden lill-Kummissjoni tintensifika d-djalogu eżistenti dwar l-impjiegi u l-politika 
soċjali u tibda djalogu strutturat maċ-Ċina fil-qafas tad-Djalogu ta' Livell Għoli dwar il-
Kummerċ u l-Ekonomija (HLD);

2. Jinnota l-kompetizzjoni bejn sistemi soċjali differenti kkaġunata mill-ftuħ tas-suq dinji; 
jinnota żieda fil-livell tax-xogħol informali fiż-żoni urbani, kif ukoll vjolazzjonijiet tal-
prinċipji ta' xogħol deċenti, minkejja l-eżistenza ta' qafas leġiżlattiv li jirregola l-
kundizzjonijiet tal-impjiegi; jinnota li, minkejja li l-ftuħ tal-ekonomija Ċiniża ġab 
benefiċċji kbar bħal aċċess aħjar għas-suq tal-impjiegi u tnaqqis fil-qgħad rurali, mhux is-
segmenti kollha tal-popolazzjoni Ċiniża bbenefikaw b'mod ugwali mit-tkabbir ekonomiku 
u distakki kbar qegħdin joħorġu fid-dieher bejn il-partijiet rurali u urbani tal-pajjiż; 
jenfasizza li l-inugwaljanzi fl-introjti u fl-aċċess għall-impjiegi, għall-benessri soċjali, 
għas-saħħa u l-edukazzjoni, bejn popolazzjonijiet urbani u rurali jikkostitwixxu sfida kbira 
għaċ-Ċina fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni tagħha;

3. Jitlob li l-kompetizzjoni kummerċjali bejn iċ-Ċina u l-UE għandha tkun ibbażata fuq 
regoli stabbiliti b'mod ċar li jippermettu emulazzjoni reċiproka u l-istabbiltà u l-aħjar użu 
tan-negozju, favur l-interessi tal-impjegati;

4. Jenfasizza l-impatt li ċ-Ċina, bħala l-akbar esportatur, għandha fuq l-ekonomija dinjija u r-
responsabbiltà li dan il-fatt iġib miegħu rigward ir-rispett ta' standards soċjali minimi; 
jilqa' l-isforzi li l-gvern Ċiniż, fil-livell ċentrali u f'dak lokali, għamel f'dan il-qasam; 
jenfasizza li liġi komprensiva li tkun konformi mal-istandards internazzjonali dwar is-
sigurtà soċjali u l-kura tas-saħħa u monitoraġġ strett u effikaċi tal-konformità mal-
leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-impjiegi, huma indipensabbli; jenfasizza li l-
finanzjament sostenibbli ta' sistema stabbli tas-sigurtà soċjali u tal-kura tas-saħħa li 
tiġġenera l-istess benefiċċji fil-provinċji kollha tal-pajjiż huwa wieħed mill-akbar sfidi 
għall-gvern Ċiniż; jenfasizza f'dan ir-rigward, il-Proġett ta' Kooperazzjoni għar-Riforma 
tas-Sigurtà Soċjali bejn l-UE u ċ-Ċina, li huwa mmirat biex iċ-ċittadini Ċiniżi jkollhom 
aċċess għal assigurazzjoni soċjali adegwata u bi prezzijiet raġonevoli;

5. Jenfasizza l-impatt li ċ-Ċina għandha fuq l-ekonomija dinjija, ir-responsabbiltà li tkun 
konformi ma' standards soċjali minimi u l-importanza tar-relazzjonijiet tal-kummerċ bejn 
l-UE u ċ-Ċina; jenfasizza li r-rispett għad-drittijiet soċjali u tal-bniedem huwa essenzjali 
fil-kooperazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċina; jenfasizza li l-importanza tal-konformità mal-
implimentazzjoni rapida tar-regoli kollha tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 
u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, inkluż id-dritt li jitwaqqfu liberament trade 
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unions indipendenti; isostni t-tfittxija għal paga u kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti; 
jitlob ir-rispett reċiproku għal-leġiżlazzjoni tax-xogħol, speċjalment il-prevenzjoni ta' 
forom illegali tax-xogħol bħal it-tħaddim ta' tfal u x-xogħol furzat ġewwa l-ħabsijiet; 
jinnota titjib li sar min-naħa tal-gvern Ċiniż fir-rigward ta' kundizzjonijiet aħjar għall-
impjegati, iżda josserva li d-drittijiet tal-ħaddiema mhumiex dejjem rispettati minħabba 
infurzar skars tal-liġijiet tax-xogħol u l-fatt li dawk li jħaddmu, ħafna drabi, jonqsu milli 
jkunu konformi mal-istandards ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza, u dan iwassal għal 
ambjenti tax-xogħol perikolużi; jitlob titjib bir-reqqa tal-leġiżlazzjoni kkonċernata; 
jenfasizza l-importanza ta' kontroll aħjar tal-katina tal-provvista fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol; jistenna lill-gvern Ċiniż u d-ditti Ċiniżi jieħdu l-SPĠ+ bħala l-
istandard tax-xogħol ta' kuljum tagħhom;

6. Iqis li l-intensifikazzjoni tad-djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina li tnieda fl-2009 biex itejjeb il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u jitnaqqsu n-numru tal-inċidenti u l-każijiet ta' mard fuq il-
post tax-xogħol, hija miżura essenzjali; jenfasizza l-ħtieġa ta' skambji ta' prattiki soċjali u 
kummerċjali tajbin; jitlob skambju tal-aħjar prattiki bejn l-UE u t-trade unions Ċiniżi 
sabiex jikkontribwixxu għal titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-forza tax-xogħol u l-
ilħiq tal-konvenzjonijiet ILO;

7. Iqis li l-ILO għandha tingħata r-responsabbiltà li tissorvelja dawn id-drittijiet;

8. Jitlob aktar titjib fl-għajnuna mill-UE għall-iżvilupp, speċjalment f'oqsma bħalma huma l-
impjieg, il-protezzjoni tas-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, il-qerda tal-faqar, is-
saħħa pubblika u l-iġjene, l-edukazzjoni u t-titjib tal-kundizzjonijiet ta' ħajja tat-tfal;

9. Jenfasizza l-importanza li tittejjeb aktar il-forza tax-xogħol Ċiniża, għall-kummerċ 
globali;

10. Jenfasizza l-importanza tal-iskambju tal-esperjenza u tal-aħjar prattiki fil-qasam tal-
opportunitajiet ta' impjieg fir-rigward tal-iżvilupp tal-impjieg ekoloġiku, meta jkun 
qiegħed jiġi indirizzat l-impatt soċjali u ambjentali fuq it-tibdil fil-klima;

11. Jitlob l-iżvilupp ulterjuri ta' kooperazzjoni mtejba dwar l-impjiegi ta' immigranti legali u l-
protezzjoni tad-drittijiet u l-interessi ta' dawn il-ħaddiema migranti u kooperazzjoni 
mtejba f'affarijiet tax-xogħol internazzjonali;

12. Jinnota li l-popolazzjoni Ċiniża qed tixjieħ u li l-għadd ta' ħaddiema ġodda disponibbli, 
b'mod partikolari dawk bi ftit kwalifiki, qed jonqos, minkejja li sa ftit ilu kien jidher bla 
tmiem; jinnota li l-kummerċ qed jaqleb miċ-Ċina lejn pajjiżi oħra tax-Xlokk tal-Asja, 
minħabba vantaġġi potenzjali f'termini ta' kostijiet; jitlob lill-Kummissjoni, għaldaqstant, 
tintroduċi politika Ewropea integrata għar-reġjun tax-Xlokk tal-Asja li se tostakola l-
kumpaniji multinazzjonali Ewropej milli jwettqu prattiki irresponsabbli f'dawk il-pajjiżi; 
josserva li sensibilizzazzjoni akbar tal-istandards ta' impjieg għandha titqajjem fost il-
klassi tan-nofs taċ-Ċina, li dejjem qiegħda tikber - sensibilizzazzjoni li relativament ftit li 
xejn hija żviluppata attwalment fost il-poplu kollu;

13. Jinnnota li l-analiżi xjentifika tvarja fir-rigward tal-impatt tal-investiment barrani dirett 
Ewropew fiċ-Ċina rigward l-impjiegi fl-Ewropa; jinnota li xi studji juru l-possibbiltà li 
mhu se jkun hemm ebda effett negattiv li jista' jitkejjel fuq l-impjiegi fl-Ewropa, u li l-
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investiment barrani dirett jista', sa ċertu punt, ikollu effett pożittiv fuq l-impjiegi fil-
fergħat Ewropej tal-kumpaniji kkonċernati; jieħu nota wkoll tal-istudji li juru ċerti impatti 
negattivi fuq l-impjiegi fl-Ewropa;

14. Iqis li l-importazzjonijiet ta' prodotti falsifikati miċ-Ċina mhux talli huma ta' theddida 
għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi tal-UE iżda għandhom ukoll effett negattiv fuq 
l-impjiegi fi ħdan l-UE;

15. Jistieden lill-impriżi Ewropej li qed joperaw fiċ-Ċina japplikaw l-ogħla standards 
internazzjonali u l-aħjar prattiki fir-responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji, fir-rigward tal-
ħaddiema;

16. Jinnota żieda fir-restrizzjoni tad-drittijiet demokratiċi mir-reġim Ċiniż f'dawn l-aħħar 
xhur.li tinkludi l-kundanna u l-persekuzzjoni ta' trade unionists.
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