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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere că UE și China se consideră reciproc a fi printre cei mai importanți 
parteneri comerciali;

B. întrucât, în ciuda ratelor de creștere ridicate înregistrate în China pe parcursul ultimelor 
două decenii, rata șomajului a crescut în mod considerabil în această țară,

1. solicită Comisiei să intensifice dialogul existent cu privire la ocuparea forței de muncă și 
la politica socială și să inițieze un dialog structurat cu China, în cadrul dialogului 
economic și comercial la nivel înalt;

2. constată concurența dintre sistemele sociale în urma deschiderii pieței mondiale; remarcă 
o creștere a muncii fără forme legale în zonele urbane, precum și nerespectarea 
principiilor muncii decente, în ciuda existenței unui cadru legislativ privind condițiile de 
muncă; observă că, în ciuda beneficiilor importante rezultate în urma deschiderii 
economiei chineze, cum ar fi un acces mai bun la piața muncii și o scădere a șomajului în 
zonele rurale, nu toate segmentele populației chineze au beneficiat în mod egal de 
creșterea economică și există disparități mari care apar între regiunile rurale și urbane ale 
țării; subliniază că inegalitățile în materie de venit, acces la un loc de muncă, bunăstare 
socială, sănătate și educație în rândul populației urbane și rurale constituie o provocare 
foarte importantă pentru politica de coeziune a acestei țări;

3. dorește ca concurența comercială dintre China și Uniunea Europeană să se realizeze pe 
baza unor norme clar stabilite, permițând competiția, precum și stabilitatea mediului de 
afaceri și optimizarea întreprinderilor, astfel încât să nu se acționeze împotriva intereselor 
lucrătorilor;

4. atrage atenția asupra influenței pe care o are China asupra economiei mondiale ca cel mai 
mare exportator și asupra responsabilității care îi revine datorită acestui fapt de a respecta 
standarde sociale minime; salută eforturile depuse de autoritățile chineze centrale și locale 
în acest domeniu; accentuează că o legislație cuprinzătoare în materie de asigurări sociale 
și asistență medicală, care să respecte toate standardele internaționale, precum și un 
control strict și eficient al respectării legislației privind condițiile de muncă sunt 
indispensabile; menționează că una dintre cele mai mari provocări ale autorităților chineze 
este de a garanta finanțarea viabilă a unui sistem stabil de asigurări sociale și de asistență 
medicală, care să ofere aceleași beneficii în toate provinciile țării; evidențiază, în acest 
context, proiectul de cooperare dintre UE și China pentru reformarea sistemului de 
asigurări sociale, care are drept obiectiv facilitarea accesului cetățenilor chinezi la 
asigurări sociale adecvate și accesibile;

5. subliniază influența pe care o are China asupra economiei mondiale, responsabilitatea care 
îi revine de a respecta standarde sociale minime și importanța relațiilor comerciale dintre 
UE și China; subliniază că respectarea drepturilor omului și a drepturilor sociale este un 
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element esențial în cadrul cooperării dintre UE și China; subliniază importanța respectării 
tuturor normelor Organizației Internaționale a Muncii și ale Organizației Mondiale a 
Comerțului și a aplicării rapide a acestor norme, inclusiv a dreptului de a forma liber 
sindicate independente;  sprijină aspirația de a obține o remunerație decentă și de a 
beneficia de condiții de muncă decente; solicită respectarea reciprocă a legislației muncii, 
accentuând prevenirea formelor ilegale de muncă, cum ar fi munca copiilor și munca în 
închisori; subliniază progresele efectuate de guvernul chinez în ceea ce privește 
îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților, dar observă că drepturile lucrătorilor 
nu sunt întotdeauna respectate din cauza aplicării precare a legislației de muncă și din 
cauză că angajatorii adesea nu respectă standardele de mediu, de sănătate și de siguranță, 
ceea ce conduce la circumstanțe de muncă periculoase; solicită o mai bună legislație în 
domeniu; subliniază importanța unui control mai bun al lanțului de aprovizionare, în ceea 
ce privește condițiile de muncă; dorește ca guvernul chinez și întreprinderile chineze să 
considere GSP+ drept standardul pentru activitatea lor zilnică;

6. consideră drept o măsură esențială intensificarea dialogului dintre UE și China, inițiat în 
2009, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a diminuării numărului de accidente 
de muncă și a bolilor profesionale; subliniază necesitatea schimbului de bune practici 
comerciale și sociale; solicită realizarea unui schimb de bune practici între sindicatele din 
UE și China pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor și 
pentru respectarea convențiilor OIM;

7. consideră că Organizația Internațională a Muncii ar trebui să fie responsabilă cu 
monitorizarea respectării acestor drepturi;

8. solicită o îmbunătățire continuă a ajutorului pentru dezvoltare acordat de UE, în special în 
domenii precum ocuparea forței de muncă, protecția securității și a sănătății la locul de 
muncă, eradicarea sărăciei, igiena și sănătatea publică, educația și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale copiilor;

9. evidențiază importanța unei îmbunătățiri suplimentare a forței de muncă chineze pentru 
comerțul mondial;

10. subliniază importanța schimbului de experiențe și de cele mai bune practici în materie de 
oportunități de dezvoltare a unor locuri de muncă ecologice, în momentul abordării 
impactului economic, social și de mediu al schimbărilor climatice;

11. solicită dezvoltarea suplimentară a unei cooperări îmbunătățite în materie de încadrare în 
muncă a imigranților legali și protecția drepturilor și a intereselor lucrătorilor migranți și a 
unei cooperări sporite în ceea ce privește afacerile internaționale în materie de muncă;

12. observă că populația chineză îmbătrânește și că o creștere aparent interminabilă a forței de 
muncă disponibile, cu precădere a forței de muncă cu studii medii, pare să ia sfârșit; 
constată că are loc o deplasare a comerțului din China înspre alte țări din sud-estul Asiei 
datorată potențialelor costuri mai scăzute; din acest motiv solicită Comisiei o politică 
europeană integrată pentru regiunea sud-estică a Asiei, care să împiedice comportamentul 
iresponsabil, din punct de vedere social, al companiilor multinaționale europene în aceste 
țări; ia act de faptul că în rândul clasei de mijloc în creștere din China ar trebui să apară o 
sensibilizare mai puternică cu privire la normele sociale, care în prezent este slab 
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dezvoltată în rândul populației în ansamblu;

13. observă că analizele științifice diferă în ceea ce privește impactul investițiilor europene 
externe directe în China asupra locurilor de muncă din Europa; constată că anumite studii 
indică faptul că este posibil să nu existe urmări negative măsurabile asupra locurilor de 
muncă din Europa, iar investițiile externe directe ar putea, într-o oarecare măsură, să aibă 
un efect pozitiv asupra locurilor de muncă din sucursalele europene ale întreprinderilor 
respective; de asemenea, constată că există studii care indică un anumit impact negativ 
asupra ocupării forței de muncă în Europa;

14. consideră că importurile de produse contrafăcute provenite din China nu implică doar 
riscuri pentru sănătatea și securitatea consumatorilor europeni, ci și consecințe nefaste 
asupra ocupării forței de muncă în cadrul Uniunii Europene;

15. invită întreprinderile europene care își desfășoară activitatea în China să aplice lucrătorilor 
cele mai înalte standarde internaționale și cele mai bune practici în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderilor;

16. ia act de limitările din ce în ce mai mari ale drepturilor democratice aplicate de regimul 
chinez în ultimele luni, inclusiv încarcerarea și persecuția membrilor de sindicat.
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