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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. като има предвид, че един за друг ЕС и Китай са сред най-големите търговски 
партньори на всяка от двете страни;

2. отбелязва конкуренцията между различните социални системи, възникваща в 
резултат на отварянето на световния пазар; отбелязва нарастване на равнището на 
неформална работа в градските райони, както и нарушаване на принципите на 
достоен труд въпреки съществуването на законодателна рамка, регулираща 
условията на заетост; отбелязва по-добрия достъп до пазара на труда и спада на 
безработицата в селските райони в резултат от отварянето на китайската 
икономика;

3. изтъква въздействието на Китай, в ролята му на водещата държава-износител, 
върху световната икономика и свързаната с това отговорност да изпълнява 
минимални социални стандарти; приветства усилията, които полагат китайското 
управление на централно и местно равнище в тази област; изтъква колко е важно 
наличието на цялостен закон относно социалната защита и здравеопазването и 
стриктен мониторинг на спазването на законодателството относно условията на 
заетост; подчертава важността на спазването на правилата на Международната 
организация на труда и зачитането на правото на свободно създаване на 
професионални съюзи;

4. отбелязва, че китайското население застарява и че на пръв поглед безкрайното 
нарастване на работната сила, по-специално нискоквалифицирани работници, 
изглежда е на път да се изчерпи; отбелязва, че се извършва процес на изместване на 
търговията от Китай към други държави от Югоизточна Азия в резултат от 
потенциални предимства по отношение на разходите; поради това призовава 
Комисията да представи цялостна европейска политика за региона на Югоизточна 
Азия;

5. отбелязва, че европейските преки чуждестранни инвестиции в Китай нямат 
измеримо отрицателно въздействие върху заетостта в Европа, а дори напротив, 
въздействат положително върху заетостта в европейските филиали на съответните 
дружества.


