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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Evropska unija ena izmed največjih trgovinskih partneric Kitajske in obratno,

B. ker se je kljub visokim stopnjam rasti, ki jih je Kitajska dosegla v zadnjih dvajsetih letih, 
stopnja brezposelnosti v tej državi precej povečala,

1. poziva Komisijo, naj okrepi obstoječi dialog o zaposlovanju in socialni politiki in naj s 
Kitajsko v okviru dialoga na visoki ravni o gospodarstvu in zaposlovanju začne 
strukturiran socialni dialog;

2. ugotavlja, da je zaradi odprtja svetovne trgovine nastala konkurenca med različnimi 
socialnimi sistemi; ugotavlja, da se je kljub zakonodajnemu okviru, ki ureja zaposlitvene 
pogoje, v urbanih območjih povečala stopnja neformalnega dela in da so kršena načela 
dostojnega dela; ugotavlja, da čeprav je odpiranje kitajskega gospodarstva prineslo velike 
koristi, kot je boljši dostop do trga zaposlovanja in zmanjšanje zaposlovanja na podeželju,              
gospodarska rast ni prinesla enakih koristi vsem slojem kitajskega prebivalstva,  med 
mestnimi in podeželskimi deli države pa so velike razlike; poudarja, da neenakosti pri 
dohodku in dostopu do zaposlitve, socialnega varstva, zdravja in izobraževanja med 
mestnim in podeželskim prebivalstvom predstavljajo pomemben izziv za kohezijsko 
politiko Kitajske;

3. poziva, naj trgovinska konkurenca med Kitajsko in EU temelji na jasno določenih 
pravilih, ki omogočajo vzajemno posnemanje ter stabilnost in vrednost podjetij, da se ne 
ogrozijo interesi zaposlenih;

4. poudarja, da Kitajska kot največja država izvoznica pomembno vpliva na svetovno 
gospodarstvo, zato mora spoštovati minimalne socialne standarde; pozdravlja 
prizadevanja kitajske centralne in lokalne vlade na tem področju; poudarja nujnost izčrpne 
zakonodaje o socialnem in zdravstvenem varstvu, ki izpolnjuje vse mednarodne standarde, 
ter strogega in učinkovitega spremljanja skladnosti z zakonodajo o zaposlitvenih pogojih; 
poudarja, da je eden največjih izzivov za kitajsko vlado, kako financirati stabilen sistem 
socialnega in zdravstvenega varstva v vseh provincah države; v zvezi s tem opozarja na 
projekt sodelovanja pri reformi socialne varnosti med EU in Kitajsko, katerega cilj je 
kitajskim državljanom omogočiti dostop do ustreznega in cenovno dostopnega socialnega 
zavarovanja;

5. poudarja vpliv, ki ga ima Kitajska na svetovno gospodarstvo, njeno odgovornost, da 
izpolnjuje minimalne socialne standarde ter pomen trgovinskih odnosov med EU in 
Kitajsko; poudarja, da je spoštovanje človekovih in socialnih pravic bistvenega pomena 
pri sodelovanju med EU in Kitajsko; poudarja pomen spoštovanja vseh pravil 
Mednarodne organizacije dela in Svetovne trgovinske organizacije, vključno s pravico do 
svobodnega ustanavljanja neodvisnih sindikatov; podpira omogočanje dostojne plače in 
dostojnih delovnih pogojev; poziva k vzajemnemu spoštovanju delovne zakonodaje, zlasti 
preprečevanju uporabe nezakonitih oblik dela, kot sta otroško in zaporniško delo; 
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pozdravlja izboljšave, ki jih je kitajska vlada uvedla v zvezi z boljšimi pogoji za 
zaposlene, vendar ugotavlja, da pravice delavcev niso vedno spoštovane zaradi slabega 
izvajanja delovne zakonodaje ter da delodajalci pogosto ne spoštujejo okoljskih, 
zdravstvenih in varnostnih standardov, posledica česar je nevarno delovno okolje; poziva 
k temeljitemu izboljšanju ustrezne zakonodaje; poudarja pomen boljšega nadzora dobavne 
verige v zvezi z delovnimi pogoji; pričakuje, da bodo kitajska vlada in kitajska podjetja 
prevzela GSP+ kot standard za svoje vsakodnevno delo;

6. meni, da je eden bistvenih ukrepov poglobitev dialoga za izboljšanje delovnih pogojev ter 
zmanjšanje števila nesreč in obolenj pri delu, ki sta ga EU in Kitajska vzpostavili leta 
2009; poudarja, da je si je treba izmenjati primere dobre trgovske in socialne prakse; 
poziva k izmenjavi primerov najboljše prakse med sindikati EU in kitajskimi sindikati, da 
bi prispevali k izboljšanju delovnih pogojev za delovno silo in izpolnili konvencije 
Mednarodne organizacije dela;

7. meni, da bi morali Mednarodni organizaciji dela podeliti odgovornost za spremljanje 
spoštovanja teh pravic;

8. poziva k nadaljnji izboljšavi razvojne pomoči EU, zlasti na področju zaposlovanja, zaščite 
varnosti in zdravja pri delu, izkoreninjenja revščine, javnega zdravstva in higiene, 
izobraževanja in izboljšanja življenjskih pogojev za otroke;

9. poudarja pomen nadaljevanja prizadevanj za izboljšanje kitajske delovne sile za svetovno 
trgovino;

10. pri obravnavanju gospodarskega, socialnega in okoljskega vpliva na podnebne spremembe 
poudarja pomen izmenjave izkušenj in zgledov najboljše prakse na področju zaposlitvenih 
možnosti in oblikovanja okolju prijaznih delovnih mest;

11. poziva, naj se izboljšano sodelovanje na področju zaposlovanja nezakonitih priseljencev 
in varstva pravic in interesov migracijskih delavcev ter okrepljeno usklajevanje glede 
mednarodnih delovnopravnih zadev še nadgrajuje;

12. ugotavlja, da se kitajsko prebivalstvo stara in da očitno pojema navidezno nenehno 
naraščanje razpoložljive delovne sile, zlasti nizkokvalificiranih delavcev; ugotavlja tudi, 
da zaradi možnosti manjših stroškov trgovina prehaja iz Kitajske na druge južnoazijske 
države; zato poziva Komisijo, naj uvede celovito evropsko politiko za južnoazijsko regijo, 
ki bo evropskim multinacionalnim podjetjem preprečila sodelovanje v družbeno 
neodgovornih praksah v teh državah; ugotavlja, da bi se pri rastočem srednjem sloju na 
Kitajskem morala povečati ozaveščenost o delovnih standardih, ki je sedaj pri celotnem 
prebivalstvu razmeroma neizrazita;

13. ugotavlja, da se znanstvene analize o vplivu evropskih neposrednih tujih naložb na 
Kitajskem na zaposlovanje v Evropi razlikujejo; ugotavlja, da nekatere študije kažejo, da 
morda nimajo izmerljivega negativnega vpliva na zaposlovanje v Evropi in da bi 
neposredne tuje naložbe utegnile imeti določen pozitiven učinek na zaposlovanje v 
evropskih podružnicah zadevnih podjetij; je seznanjen tudi s študijami, ki kažejo nekatere 
negativne vplive na zaposlovanje v Evropi;
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14. meni, da uvoz ponarejenega blaga iz Kitajske ne ogroža le zdravja in varnosti potrošnikov 
EU, ampak negativno vpliva tudi na zaposlovanje v EU;

15. poziva evropska podjetja, ki delujejo na Kitajskem, naj v povezavi z delavci uporabljajo 
najvišje mednarodne standarde in najboljšo prakso družbene odgovornosti;

16. ugotavlja, da kitajski režim v zadnjih mesecih pospešeno krati demokratične pravice, med 
drugim tudi z zapiranjem v zapore in pregonom sindikalistov.
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