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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego,
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1.

mając na uwadze, że UE i Chiny zaliczają siebie nawzajem do najważniejszych
partnerów handlowych,

2.

stwierdza obecność konkurencji między różnymi systemami społecznymi będącej
skutkiem otwarcia światowego rynku; zauważa wzrost nieoficjalnego zatrudnienia na
obszarach miejskich, jak również łamanie zasad godnej pracy pomimo istnienia ram
prawnych w zakresie warunków pracy; zwraca uwagę na lepszy dostęp do rynku pracy,
jak również na spadek bezrobocia na obszarach wiejskich w konsekwencji otwarcia
gospodarki Chin;

3.

wskazuje na wpływ Chin na gospodarkę światową jako największego kraju
eksportującego, a także na wynikającą z niego odpowiedzialność jeśli chodzi o
poszanowanie minimalnych norm społecznych; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki
podejmowane w tym obszarze przez chińskie władze centralne i lokalne; podkreśla
znaczenie wszechstronnych przepisów prawnych w zakresie zabezpieczeń społecznych i
opieki zdrowotnej, a także ścisłej kontroli egzekwowania przepisów prawnych
dotyczących warunków pracy; podkreśla znaczenie zachowania zgodności z przepisami
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz prawem do swobodnego zrzeszania się w
związkach zawodowych;

4.

zauważa, że społeczeństwo chińskie starzeje się, zaś na pozór niekończący się wzrost
liczby dostępnych pracowników, zwłaszcza absolwentów szkół zawodowych, wydaje się
wyczerpywać; stwierdza, że z uwagi na potencjalne korzyści w obszarze kosztów
produkcji dokonuje się obecnie przesunięcie handlu: z Chin do innych południowowschodnich krajów Azji; zwraca się zatem do Komisji Europejskiej o nakreślenie
zintegrowanej polityki europejskiej ukierunkowanej na region Azji PołudniowoWschodniej;

5.

zauważa, że bezpośrednie inwestycje europejskie w Chinach nie mają negatywnych
wymiernych konsekwencji dla rynku pracy w Europie, przeciwnie – pozytywnie
oddziałują na możliwości zatrudnienia w europejskich oddziałach odnośnych
przedsiębiorstw;
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