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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže EÚ patrí k najdôležitejším obchodným partnerom Číny a Čína je zase jedným 
z najdôležitejších obchodných partnerov EÚ,

B. keďže napriek vysokej miere rastu zaznamenanej v Číne počas posledných 20 rokov sa v 
tejto krajine výrazne zvýšila miera nezamestnanosti,

1. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila existujúci dialóg o politike zamestnanosti a sociálnej 
politike a aby v rámci hospodárskeho a obchodného dialógu na vysokej úrovni začala s 
Čínou viesť štruktúrovaný sociálny dialóg;

2. poznamenáva, že v dôsledku otvorenia svetového trhu vznikla konkurencia medzi 
jednotlivými sociálnymi systémami; berie na vedomie nárast nezdanenej práce 
v mestských oblastiach, ako aj porušovanie zásad dôstojnej práce, a to i napriek existencii 
legislatívneho rámca v oblasti pracovných podmienok; poukazuje na to, že napriek 
významným prínosom v dôsledku otvorenia čínskeho hospodárstva, ako je lepší prístup 
k trhu práce a pokles miery nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach, hospodársky rast 
nepriniesol rovnaký úžitok všetkým vrstvám čínskeho obyvateľstva a medzi mestskými 
a vidieckymi oblasťami krajiny sa objavujú veľké rozdiely; upozorňuje na to, že 
nerovnosti v príjmoch a prístupe k zamestnaniu, sociálnej ochrane, zdravotníctvu a 
vzdelaniu medzi mestským a vidieckym obyvateľstvom predstavujú pre Čínu výrazný 
problém v oblasti kohéznej politiky;

3. žiada, aby konkurencia v obchode medzi Čínou a EÚ bola založená na jasne stanovených 
pravidlách umožňujúcich vzájomné nasledovanie príkladov, ako aj stabilitu a 
optimalizáciu v podnikoch, bez toho, aby to bolo v rozpore so záujmami zamestnancov;

4. zdôrazňuje vplyv Číny ako najväčšieho vývozcu na svetové hospodárstvo a na s tým 
súvisiacu zodpovednosť za dodržiavanie minimálnych sociálnych noriem; víta úsilie, 
ktoré v tejto oblasti vyvíjajú čínske správne orgány na celoštátnej a miestnej úrovni; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutné prijať komplexný zákon o sociálnom zabezpečení 
a zdravotnej starostlivosti, ktorý bude v súlade so všetkými medzinárodnými normami, 
a vykonávať prísnu a efektívnu kontrolu dodržiavania právnych predpisov v oblasti 
pracovných podmienok; poukazuje na to, že udržateľné financovanie stabilného systému 
sociálneho zabezpečenia a systému zdravotníctva, ktoré prináša rovnaké výhody všetkým 
provinciám v krajine, predstavuje pre čínsku vládu jeden z najväčších problémov; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje projekt spolupráce v oblasti reformy sociálneho zabezpečenia 
(Social Security Reform Cooperation Project) medzi EÚ a Čínou, ktorého cieľom je 
poskytnúť občanom Číny prístup k primeranému a dostupnému sociálnemu poisteniu;

5. zdôrazňuje vplyv Číny na celosvetové hospodárstvo, jej zodpovednosť za dodržiavanie 
minimálnych sociálnych noriem a význam obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou; 
zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských a sociálnych práv je v spolupráci medzi EÚ a Čínou 
nesmierne dôležité; podčiarkuje dôležitosť dodržiavania a rýchleho vykonávania všetkých 
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pravidiel Medzinárodnej organizácie práce a Svetovej obchodnej organizácie vrátane 
práva na slobodné zakladanie nezávislých odborov; podporuje úsilie zamerané na 
dôstojnú odmenu a dôstojné pracovné podmienky; žiada vzájomné uznávanie 
pracovnoprávnych predpisov, najmä predchádzanie nezákonným formám práce, ako je 
detská práca a práca väzňov; berie na vedomie zlepšenia, ktoré uskutočnila čínska vláda 
v súvislosti s lepšími podmienkami pre zamestnancov, i keď si všíma, že práva 
pracovníkov nie sú vždy dodržiavané vzhľadom na nedostatočné presadzovanie 
pracovnoprávnych predpisov a že zamestnávatelia často nedodržiavajú environmentálne, 
zdravotné a bezpečnostné normy, čo vedie k nebezpečným podmienkam na pracoviskách; 
žiada dôkladné zlepšenie príslušných právnych predpisov; zdôrazňuje, že je dôležité lepšie 
kontrolovať dodávateľský reťazec, pokiaľ ide o pracovné podmienky; očakáva, že čínska 
vláda a čínske firmy prijmú VSP+ ako normu vo svojej každodennej práci;

6. domnieva sa, že nevyhnutným opatrením je zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Čínou, 
ktorý sa začal v roku 2009 s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a znížiť počet 
pracovných úrazov a výskyt chorôb z povolania; podčiarkuje potrebu výmeny 
osvedčených postupov v obchodnej a sociálnej oblasti; žiada výmenu osvedčených 
postupov medzi odbormi EÚ a Číny s cieľom prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok 
pre pracujúce osoby a naplneniu dohovorov ILO;

7. domnieva sa, že zodpovednosť za kontrolu dodržiavania týchto práv by sa mala zveriť 
Medzinárodnej organizácii práce;

8. žiada ďalšie zlepšenie rozvojovej pomoci EÚ, najmä v oblastiach ako zamestnanosť, 
ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci, odstránenie chudoby, verejné zdravie a hygiena, 
vzdelanie a zlepšovanie životných podmienok pre deti;

9. zdôrazňuje, že pre svetový obchod je dôležité, aby sa ďalej zlepšovala situácia pracujúcich 
osôb v Číne;

10. zdôrazňuje, že je dôležité vymieňať si skúsenosti a najlepšie postupy v oblasti pracovných 
príležitostí, ktoré sa týkajú vytvárania zelených pracovných miest, pri riešení problémov 
súvisiacich s ekonomickým, sociálnym a environmentálnym dosahom zmeny klímy;

11. žiada ďalší rozvoj zdokonalenej spolupráce v oblasti zamestnanosti legálnych 
prisťahovalcov a ochrany práv a záujmov migrujúcich pracovníkov a lepšiu koordináciu v 
medzinárodných otázkach týkajúcich sa práce;

12. poznamenáva, že čínske obyvateľstvo starne a že zdanlivo nekonečný rast počtu 
dostupných pracovných síl, najmä menej kvalifikovaných pracovníkov, sa podľa všetkého 
zastavuje; konštatuje, že v dôsledku možných výhod v oblasti nákladov prebieha presun 
obchodu z Číny do ďalších krajín juhovýchodnej Ázie; preto žiada Komisiu, aby zaviedla 
jednotnú európsku politiku pre oblasť juhovýchodnej Ázie, ktorá by európskym 
nadnárodným spoločnostiam zabránila v angažovaní sa v sociálne nezodpovedných 
praktikách v týchto krajinách; poznamenáva, že v silnejúcej strednej vrstve čínskeho 
obyvateľstva by malo vznikať silnejšie povedomie o normách v oblasti zamestnania, ktoré 
je u obyvateľstva ako celku v súčasnosti pomerne slabo rozvinuté;

13. poznamenáva, že vedecké analýzy sa líšia, pokiaľ ide o vplyv priamych európskych 
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zahraničných investícií v Číne na zamestnanosť v Európe; konštatuje, že niektoré štúdie 
naznačujú, že možno neexistuje žiadny badateľný negatívny vplyv na pracovné príležitosti 
v Európe a že priame zahraničné investície môžu do určitej miery pozitívne ovplyvňovať 
pracovné príležitosti v európskych pobočkách príslušných podnikov; berie na vedomie aj 
štúdie, ktoré naznačujú určitý negatívny vplyv na zamestnanosť v Európe;

14. domnieva sa, že dovoz falšovaného tovaru z Číny nielenže predstavuje ohrozenie zdravia 
a bezpečnosti spotrebiteľov v EÚ, ale má aj negatívny vplyv na zamestnanosť v EÚ;

15. vyzýva európske podniky pôsobiace v Číne, aby na pracovníkov uplatňovali najprísnejšie 
medzinárodné normy a najlepšie postupy v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov;

16. konštatuje, že v ostatných mesiacoch čínsky režim čoraz výraznejšie zasahuje proti 
demokratickým právam, pričom aj zatýka a prenasleduje predstaviteľov odborov.
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