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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. tā kā ES un Ķīna viena otrai ir viens no lielākajiem tirdzniecības partneriem,

2. konstatē, ka starp atšķirīgām sociālajām sistēmām pastāv konkurence, ko veicina brīvi 
pieejams pasaules tirgus; norāda, ka ir palielinājies nedeklarēta darba apjoms pilsētu 
teritorijās un aizvien vairāk tiek pārkāpti pienācīga darba principi, kaut gan ir spēkā 
tiesiskais regulējums, kas reglamentē nodarbinātības nosacījumus; konstatē — pateicoties 
tam, ka Ķīnas ekonomika kļuvusi brīvi pieejama, pieejamāks kļuvis darba tirgus un ir 
samazinājies bezdarbs laukos;

3. uzsver Ķīnas — lielākās eksportētājvalsts — ietekmi uz pasaules ekonomiku un ar šo 
ietekmi saistīto atbildību par obligātu sociālo standartu ievērošanu; atzinīgi vērtē Ķīnas 
valdības un pašvaldību veikumu šajā jomā; uzsver, ka sevišķa nozīme ir vispusīgiem 
tiesību aktiem, kas reglamentē sociālo aizsardzību un veselības aprūpi, un stingrai 
uzraudzībai pār to, kā tiek nodrošināta atbilstība tiesību aktiem par nodarbinātības 
nosacījumiem; īpaši uzsver to, ka ir jānodrošina atbilstība Starptautiskās Darba 
organizācijas noteikumiem un jāievēro tiesības brīvi veidot arodbiedrības;

4. norāda, ka Ķīnas iedzīvotāji noveco un ka šķietami nebeidzamais pieejamā darbaspēka, 
sevišķi zemas kvalifikācijas darba ņēmēju skaita, pieaugums, šķiet, pamazām izsīkst; 
konstatē, ka, ņemot vērā iespējamos izmaksu ietaupījumus, tirdzniecības apjoms ar Ķīnu 
samazinās, palielinoties tirdzniecības apjomam ar citām Dienvidaustrumu Āzijas valstīm; 
tādēļ prasa, lai Komisija izstrādātu integrētu Eiropas politiku attiecībā uz 
Dienvidaustrumu Āzijas reģionu;

5. konstatē, ka Eiropas tiešajām ārvalstu investīcijām Ķīnā nav jūtami nelabvēlīgas ietekmes 
uz nodarbinātību Eiropā, gluži pretēji — tās veicina nodarbinātību attiecīgo uzņēmumu 
Eiropas filiālēs.


