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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek: A. mając na uwadze, że UE i Chiny zaliczają siebie 

nawzajem do najważniejszych partnerów handlowych,

B. mając na uwadze, że pomimo wysokich stóp wzrostu, jakie zarejestrowano w Chinach w 
ciągu 20 ostatnich lat, odnotowuje się znaczny wzrost stopy bezrobocia,

1. wzywa Komisję do nasilenia prowadzonego dialogu dotyczącego zatrudnienia i polityki 
społecznej oraz do rozpoczęcia ustrukturyzowanego dialogu społecznego z Chinami w 
ramach dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu;

2. stwierdza istnienie konkurencji między różnymi systemami społecznymi będącej 
skutkiem otwarcia światowego rynku; zauważa wzrost nieoficjalnego zatrudnienia na 
obszarach miejskich, jak również łamanie zasad godnej pracy pomimo istnienia ram 
prawnych w zakresie warunków pracy; zwraca uwagę, że mimo iż otwarcie gospodarki 
Chin przyniosło istotne korzyści, np. lepszy dostęp do rynku pracy i spadek stopy 
bezrobocia na obszarach wiejskich, nie wszystkie warstwy populacji chińskiej w równym 
stopniu skorzystały na wzroście gospodarczym i pomiędzy obszarami miejskimi i 
wiejskimi kraju zaznaczają się różnice; zwraca uwagę, że różnice w dochodach, dostępie 
do zatrudnienia, opieki społecznej i zdrowotnej oraz edukacji pomiędzy mieszkańcami 
obszarów miejskich i wiejskich stanowią istotne wyzwanie dla polityki spójności Chin;

3. apeluje, aby konkurencja handlowa pomiędzy Chinami i UE opierała się na jasno 
sformułowanych zasadach umożliwiających wzajemną rywalizację oraz zapewniających 
stabilność i optymalizację handlową, tak aby zapewnić zgodność z interesami 
pracowników;

4. wskazuje na wpływ, jaki Chiny - jako największy kraj eksportujący – wywierają na 
gospodarkę świata, a także na wynikającą z tego faktu odpowiedzialność jeśli chodzi o 
poszanowanie minimalnych norm społecznych; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane w tym obszarze przez chińskie władze centralne i lokalne; podkreśla 
znaczenie tego, by wszechstronne przepisy prawne spełniały międzynarodowe normy w 
zakresie opieki społecznej i opieki zdrowotnej, a także, iż nieodzowne jest ścisłe i 
skuteczne kontrolowanie egzekwowania przepisów prawnych dotyczących warunków 
pracy; zwraca uwagę, że zrównoważony sposób finansowania stabilnego systemu opieki 
społecznej i opieki zdrowotnej, który przynosi takie same korzyści we wszystkich 
prowincjach kraju, stanowi jedno z największych wyzwań dla rządu chińskiego; podkreśla 
w związku z tym znaczenie współpracy pomiędzy UE a Chinami przy projekcie reformy 
opieki społecznej, który ma na celu zagwarantowanie chińskim obywatelom dostępu do 
odpowiednich i przystępnych finansowo ubezpieczeń społecznych;

5. wskazuje na wpływ Chin na gospodarkę światową, na odpowiedzialność kraju, jeśli 
chodzi o poszanowanie minimalnych norm opieki społecznej, oraz znaczenie stosunków 
handlowych między UE i Chinami; podkreśla, że przestrzeganie praw człowieka i praw 
społecznych ma kluczowe znaczenie dla współpracy między UE a Chinami; podkreśla 
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znaczenie zachowania zgodności z przepisami Międzynarodowej Organizacji Pracy i 
Światowej Organizacji Handlu oraz szybkie ich wdrożenie, m.in. prawa do swobodnego 
zrzeszania się w niezależnych związkach zawodowych; popiera dążenie do uzyskania 
godziwej płacy i godziwych warunków pracy; wzywa do wzajemnego poszanowania 
prawodawstwa dotyczącego pracy, zwłaszcza do zapobiegania nielegalnym formom 
pracy, np. pracy dzieci czy pracy więźniów; zwraca uwagę na zmiany na lepsze dokonane
przez chiński rząd jeśli chodzi o poprawę warunków osób zatrudnionych, zauważa jednak, 
że prawa pracowników nie zawsze są respektowane z uwagi na słabe egzekwowanie 
prawa pracy oraz fakt, iż pracodawcy często nie spełniają norm w zakresie środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa, co z kolei tworzy niebezpieczne miejsca pracy;  apeluje o 
dokonanie dogłębnej poprawy odnośnego ustawodawstwa; podkreśla znaczenie lepszej 
kontroli łańcucha dostaw w odniesieniu do warunków pracy; oczekuje, że rząd chiński i 
chińskie przedsiębiorstwa przyjmą program GSP+ za normę obowiązującą na co dzień;

6. uważa, że niezwykle istotne jest pogłębienie zainicjowanego w 2009 r. dialogu na rzecz 
poprawy warunków pracy i zmniejszenia liczby chorób spowodowanych pracą i 
wypadków przy pracy; podkreśla konieczność wymieniania się najlepszymi dotyczącymi 
praktykami handlowymi i społecznymi; wzywa do wymiany tych wzorów między 
związkami zawodowymi UE i Chin, aby przyczynić się do poprawy warunków pracy siły 
roboczej i realizacji konwencji MOP; 

7. uważa, że na MOP należy nałożyć obowiązek monitorowania przestrzegania tych praw;

8. wzywa do dalszego zwiększania pomocy rozwojowej UE, zwłaszcza w takich obszarach, 
jak zatrudnienie, przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminacja ubóstwa, 
zdrowie publiczne i higiena, edukacji i poprawa warunków życia dzieci;

9. podkreśla znaczenie dalszego podwyższania kwalifikacji chińskiej siły roboczej dla 
handlu światowego;

10. podkreśla znaczenie, jakie dla tworzenia zielonych miejsc pracy ma wymiana 
doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie szans na zatrudnienie, wobec 
podejmowania problemu wpływu zmian klimatu na obszar gospodarczy, społeczny i 
środowiskowy;

11. wzywa do dalszego zacieśniania skuteczniejszej współpracy w zakresie zatrudniania 
legalnych imigrantów oraz ochrony praw i interesów pracowników migrujących oraz do 
większej koordynacji w ramach międzynarodowych zagadnień dotyczących pracy;

12. zauważa, że społeczeństwo chińskie starzeje się, zaś na pozór niekończący się wzrost 
liczby dostępnych pracowników, zwłaszcza absolwentów szkół zawodowych, wydaje się 
wyczerpywać; stwierdza, że z uwagi na potencjalne korzyści w obszarze kosztów 
produkcji dokonuje się obecnie przesunięcie handlu – z Chin do innych południowo-
wschodnich krajów Azji; zwraca się zatem do Komisji Europejskiej o nakreślenie 
zintegrowanej polityki europejskiej ukierunkowanej na region Azji Południowo-
Wschodniej, która to polityka powstrzyma europejskie korporacje wielonarodowe przed 
angażowaniem się w nieodpowiedzialne społecznie praktyki w tych krajach; zauważa, że 
u rozwijającej się w Chinach klasy średniej może wykształcić się silniejsza świadomość 
norm społecznych, która obecnie w całym społeczeństwie nie jest jeszcze ugruntowana;
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13. zauważa, że wyniki analiz naukowych dotyczących skutków bezpośrednich inwestycji 
europejskich w Chinach dla rynku pracy w Europie różnią się; zauważa, że rezultaty 
niektórych badań wskazują, że być może nie wpłyną one w żaden negatywny wymierny 
sposób na sytuację rynku pracy w Europie oraz że bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
mogą w pewnym stopniu pozytywnie oddziaływać na możliwości zatrudnienia w 
europejskich oddziałach odnośnych przedsiębiorstw; odnotowuje również badania, 
których rezultaty wskazują na określone negatywne skutki dla zatrudnienia w Europie;

14. uważa, że przywóz podrobionych towarów z Chin nie tylko zagraża zdrowiu i 
bezpieczeństwu konsumentów UE, lecz także ma niekorzystny wpływ na zatrudnienie w 
UE;

15. wzywa europejskie przedsiębiorstwa działające na terenie Chin do stosowania 
najwyższych międzynarodowych norm i najlepszych praktyk związanych z 
odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw względem pracowników;

16. odnotowuje coraz częstsze przypadki ograniczania demokratycznych praw przez chiński 
reżim w ostatnich miesiącach, w tym aresztowanie i prześladowanie członków związków 
zawodowych;
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