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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της
τις ακόλουθες προτάσεις:
1.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κίνα θεωρούν αλλήλους ως κύριους εμπορικούς
εταίρους·

2.

διαπιστώνει την ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων λόγω του
ανοίγματος της παγκόσμιας αγοράς· επισημαίνει την αύξηση της άτυπης εργασίας σε
αστικές περιοχές, καθώς και παραβιάσεις των αρχών της αξιοπρεπούς εργασίας, παρά το
νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις συνθήκες εργασίας· παρατηρεί βελτίωση της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και μείωση της αγροτικής ανεργίας μετά το άνοιγμα
της κινεζικής οικονομίας·

3.

επισημαίνει την επιρροή που ασκεί η Κίνα στην παγκόσμια οικονομία ως μείζων χώρα
εξαγωγής και την συνεπαγόμενη ευθύνη της όσον αφορά την τήρηση των ελαχίστων
κοινωνικών προτύπων· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν στον τομέα αυτό οι
κεντρικές και τοπικές αρχές της Κίνας· επισημαίνει τη σημασία ενός γενικού νόμου για
την κοινωνική ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ενός αυστηρού
ελέγχου της τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους εργασίας· υπογραμμίζει τη
σημασία που προσλαμβάνει η τήρηση των κανόνων της διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
και του δικαιώματος σε ελεύθερο συνδικαλισμό·

4.

παρατηρεί ο κινεζικός πληθυσμός γηράσκει και η φαινομενικά ατελείωτη αύξηση του
αριθμού των διαθέσιμων εργαζομένων, ιδίως των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση,
μοιάζει να τελειώνει· διαπιστώνει ότι παρατηρείται εκτροπή του εμπορίου από την Κίνα
προς άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, τούτο δε λόγω πλεονεκτημάτων κόστους·
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική
για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας·

5.

Σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα δεν έχουν μετρήσιμο
αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση στην Ευρώπη, αλλά μάλλον θετικές συνέπιες για
την απασχόληση στα ευρωπαϊκά υποκαταστήματα των επιχειρήσεων.
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