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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. keďže EÚ patrí k najdôležitejším obchodným partnerom Číny a Čína je zase jedným 
z najdôležitejších obchodných partnerov EÚ; 

2. poznamenáva, že v dôsledku otvorenia svetového trhu vznikla konkurencia medzi 
jednotlivými sociálnymi systémami; berie na vedomie nárast nezdanenej práce 
v mestských oblastiach, ako aj porušovanie zásad dôstojnej práce, a to i napriek existencii 
legislatívneho rámca v oblasti pracovných podmienok; poukazuje na lepší prístup k trhu 
práce, ako aj na pokles miery nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach v dôsledku 
otvorenia čínskeho hospodárstva;

3. upozorňuje na vplyv Číny ako najväčšieho vývozcu na svetové hospodárstvo a na s tým 
súvisiacu zodpovednosť za dodržiavanie minimálnych sociálnych noriem; víta úsilie, 
ktoré v tejto oblasti vyvíjajú čínske správne orgány na vnútroštátnej a miestnej úrovni; 
zdôrazňuje dôležitosť komplexného zákona o sociálnom zabezpečení a zdravotnej 
starostlivosti, ako aj prísnej kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti 
pracovných podmienok; podčiarkuje dôležitosť dodržiavania pravidiel Medzinárodnej 
organizácie práce a práva na slobodné zakladanie odborov;

4. poznamenáva, že čínske obyvateľstvo starne a že zdanlivo nekonečný rast počtu 
dostupných pracovných síl, najmä menej kvalifikovaných pracovných síl, sa podľa 
všetkého zastavuje; konštatuje, že v dôsledku možných výhod v oblasti nákladov 
prebieha presun obchodu z Číny do krajín juhovýchodnej Ázie; preto žiada Komisiu, aby 
zaviedla jednotnú európsku politiku pre oblasť juhovýchodnej Ázie;

5. poznamenáva, že priame európske zahraničné investície v Číne nemajú žiadny merateľný 
negatívny vplyv na pracovné príležitosti v Európe, ale naopak pozitívne ovplyvňujú 
pracovné príležitosti v európskych pobočkách príslušných podnikov.


