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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a UE é um dos principais parceiros comerciais da China e vice-versa,

B. Considerando que, apesar das elevadas taxas de crescimento registadas na China nas 
últimas duas décadas, a taxa de desemprego tem aumentado consideravelmente no país,

1. Insta a Comissão a intensificar o diálogo existente sobre o emprego e a política social e a 
encetar um diálogo estruturado com a China no quadro do Diálogo Económico e 
Comercial de Alto Nível (DAN);

2. Constata a concorrência entre os diferentes sistemas sociais que resulta da abertura do 
mercado mundial; nota um aumento do nível de trabalho informal em zonas urbanas, bem 
como violações dos princípios do trabalho digno, não obstante a existência de um quadro 
normativo relativo às condições de trabalho; nota que, apesar dos grandes benefícios 
causados pela abertura da economia chinesa, nomeadamente um melhor acesso ao 
mercado de trabalho e uma queda no emprego rural, nem todos os segmentos da 
população chinesa beneficiaram de igual modo do crescimento económico, estando a 
surgir grandes disparidades entre as zonas rurais e urbanas do país; sublinha que as 
desigualdades em matéria de rendimento, acesso ao emprego, protecção social, saúde e 
educação entre as populações de ambas as zonas representam um desafio considerável 
para a China em termos de política de coesão;

3. Apela a que a concorrência comercial entre a China e a União Europeia se baseie em 
regras claramente estabelecidas, permitindo uma mútua emulação, assim como a 
estabilidade e a optimização das empresas, a fim de não colidir com os interesses dos 
trabalhadores;

4. Salienta a influência que a China, enquanto maior país exportador, exerce na economia 
mundial e a responsabilidade daí decorrente em termos de respeito das normas sociais 
mínimas; congratula-se com os esforços envidados neste domínio pelas autoridades 
centrais e locais chinesas; salienta o carácter indispensável de uma legislação global 
compatível com todas as normas internacionais em matéria de segurança social e cuidados 
de saúde, bem como de um controlo rigoroso e eficaz do cumprimento da legislação 
relativa às condições de trabalho; salienta que um dos maiores desafios do Governo chinês 
consiste em assegurar o financiamento de um sistema de segurança social e de cuidados 
de saúde sólido, que beneficie de forma equitativa todas as províncias do país; destaca, 
neste sentido, o projecto de cooperação para a reforma da segurança social entre a União e 
a China, que visa permitir que os cidadãos chineses tenham acesso a um sistema de 
segurança social adequado e financeiramente acessível;

5. Salienta o impacto da China na economia mundial, a sua responsabilidade em termos de 
respeito das normas sociais mínimas e a importância das relações comerciais entre a UE e 
a China; sublinha que o respeito dos direitos humanos e sociais é essencial na cooperação 
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entre a UE e a China; realça a importância do respeito das normas da Organização 
Internacional do Trabalho e da Organização Mundial do Comércio, bem como a sua 
rápida implementação, nomeadamente no que se refere à liberdade de constituir sindicatos 
independentes; apoia a luta por uma renumeração e condições de trabalho decentes; apela 
ao respeito mútuo da legislação laboral e, em particular, à prevenção do recurso a formas 
ilegais de trabalho, como o trabalho infantil e o trabalho prisional; toma conhecimento dos 
progressos efectuados pelo Governo chinês no que se refere à melhoria das condições de 
trabalho, mas observa que os direitos dos trabalhadores nem sempre são respeitados 
devido a uma deficiente aplicação das legislações laborais e ao facto de os empregadores 
desprezarem frequentemente as normas em matéria de ambiente, saúde e segurança, o que 
dá azo à existência de ambientes de trabalho perigosos; apela a um aperfeiçoamento 
rigoroso da legislação em causa; salienta a importância de melhorar o controlo da cadeia 
de abastecimento em matéria de condições de trabalho; espera que o Governo e as 
empresas chinesas adoptem o SPG+ como norma para o seu trabalho quotidiano;

6. Considera que a intensificação do diálogo instaurado em 2009 entre a UE e a China para 
uma melhoria das condições de trabalho e uma redução do número de acidentes de 
trabalho e de doenças profissionais constitui uma medida fundamental; sublinha a 
necessidade de um intercâmbio de boas práticas comerciais e sociais; insta a um 
intercâmbio de boas práticas entre os sindicatos da União Europeia e os sindicatos 
chineses, no intuito de melhorar as condições de trabalho e assegurar o respeito das 
convenções da OIT;

7. Considera que a OIT deve ser encarregada de acompanhar a observância destes direitos;

8. Insta a uma melhoria da ajuda ao desenvolvimento concedida pela UE, em particular nos 
domínios do emprego, da protecção da segurança e da saúde no trabalho, da erradicação 
da pobreza, da saúde pública e higiene, da educação e da melhoria das condições de vida 
das crianças;

9. Sublinha a importância que a melhoria dos recursos humanos chineses representa para o 
comércio mundial;

10. Salienta a importância do intercâmbio de experiências e boas práticas em matéria de 
oportunidades de emprego e de criação de empregos ecológicos para a abordagem do 
impacto económico, social e ambiental nas alterações climáticas;

11. Apela ao desenvolvimento de uma cooperação melhorada em matéria de emprego dos 
imigrantes legais e de protecção dos direitos e dos interesses dos trabalhadores migrantes 
e de uma coordenação reforçada em questões relativas ao emprego a nível internacional;

12. Salienta que a população chinesa está a envelhecer e que a mão-de-obra disponível, que 
parecia inesgotável, sobretudo a nível dos trabalhadores pouco qualificados, parece estar a 
esgotar-se; nota que o comércio está a deslocar-se da China para outros países da Ásia do 
Sudeste devido a potenciais vantagens em termos de custos; insta, por conseguinte, a 
Comissão a instituir uma política europeia integrada para a região da Ásia do Sudeste que 
impeça uma conduta socialmente irresponsável das multinacionais europeias nos referidos 
países; nota que, na China, a classe média emergente deverá estar mais sensibilizada para 
as normas laborais, sensibilização essa que neste momento está ainda pouco enraizada na 
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globalidade da população;

13. Observa que as análises científicas divergem quanto ao impacto do investimento directo 
estrangeiro europeu na China no emprego na Europa; assinala que, segundo alguns 
estudos, poderá não existir qualquer impacto negativo palpável no emprego na Europa e 
que, em determinada medida, o investimento directo estrangeiro poderá ter um efeito 
positivo para o emprego nas sucursais europeias das empresas em questão; nota 
igualmente que determinados estudos referem alguns efeitos negativos no emprego na 
Europa;

14. Considera que as importações de bens contrafeitos provenientes da China não só 
constituem uma ameaça para a saúde e segurança dos consumidores da UE, como também 
têm um efeito adverso no emprego na União Europeia;

15. Apela às empresas europeias que operam na China para que apliquem as mais elevadas 
normas e as melhores práticas a nível internacional em matéria de responsabilidade social 
das empresas para com os trabalhadores;

16. Constata um aumento, nos últimos meses, das medidas repressivas do regime chinês em 
relação aos direitos democráticos, que se traduzem, nomeadamente, na detenção e 
perseguição de sindicalistas.
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