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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. mivel az Európai Unió és Kína egymás legnagyobb kereskedelmi partnerek közé 
tartoznak;

2. tudomásul veszi a világpiac megnyitása következményeként a különböző társadalmi 
rendszerek között kialakuló versenyhelyzetet; tudomásul veszi a városi területeken a nem 
hivatalos munkavégzés növekedését, valamint a tisztességes munka elveinek megsértését 
a munkakörülményeket szabályozó jogi keret megléte ellenére; tudomásul veszi, hogy a 
kínai gazdasági nyitás eredményeként javult a munkaerőpiachoz való hozzáférés és 
csökkent a vidéki foglalkoztatottság;

3. hangsúlyozza Kínának mint a legnagyobb exportőrnek a világgazdaságra gyakorolt 
hatását, valamint az ezzel járó felelősséget a minimális szociális normáknak való 
megfelelést illetően; üdvözli az e területen a kínai központi és helyi kormányzati szervek 
részéről tett erőfeszítéseket; hangsúlyozza a szociális védelemre és az egészségügyre 
vonatkozó átfogó törvény, valamint a munkafeltételekre vonatkozó szabályozásnak való 
megfelelés szigorú ellenőrzésének fontosságát; kiemeli a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet szabályainak való megfelelést, valamint a szakszervezetek szabad létrehozására 
vonatkozó jog tiszteletben tartását;

4. tudomásul veszi, hogy a kínai társadalom öregszik, és a rendelkezésre álló munkaerő 
eddig végtelennek tűnő növekedése, különösen az alacsonyabban képzett munkások 
körében, elapadni látszik; tudomásul veszi, hogy a lehetséges költségelőnyöknek 
köszönhetően a Kínával történő kereskedelemről a hangsúly áttevődik az egyéb délkelet-
ázsiai országokkal való kereskedelemre; következésképpen felszólítja a Bizottságot, hogy 
vezessen be integrált európai politikát a délkelet-ázsiai régióra vonatkozóan;

5. tudomásul veszi, hogy a Kínába irányuló európai közvetlen tőkebefektetések nem járnak 
mérhető negatív hatással az európai foglalkoztatottságra, éppen ellenkezőleg, pozitív 
hatással vannak a foglalkoztatottságra az érintett vállalatok európai leányvállalatainál;


