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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно отношенията между ЕС и Китай
(2012/2137(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид установяването на дипломатически отношения между ЕС и Китай 
през май 1975 г.,

– като взе предвид основната законова рамка относно отношенията с Китай, а именно 
Споразумението между ЕО и Китай за търговия и икономическо сътрудничество1 , 
подписано през май 1985 г., което включва икономическите и търговски отношения, 
както и програмата за сътрудничество между ЕС и Китай,

– като взе предвид, че преговорите относно ново споразумение за партньорство и 
сътрудничество се водят от 2007 г. насам,

– като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало 
беше поставено през 2003 г.,

– като взе предвид структурирания политически диалог между ЕС и Китай, чието 
начало беше поставено през 1994 г., и стратегическия диалог на високо равнище 
относно стратегическата и външна политика, чието начало беше поставено през 
2000 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „ЕС и Китай: по-близки партньори, нарастващи отговорности“ 
(COM(2006) 632 final) от 24 октомври 2006 г.,

– като взе предвид политическия документ на Комисията, озаглавен „Развиващо се 
партньорство: споделени интереси и предизвикателства в областта на отношенията 
между ЕС и Китай“ (COM(2003)0533), одобрен от Европейския съвет на 13 
октомври 2003 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета, озаглавени „Стратегическото 
партньорство между ЕС и Китай“ на Съвета на Европейския съюз от 11-12 декември 
2006 г.,

– като взе предвид стратегическия документ на Комисията относно Китай за периода 
2007 - 2013 г., многогодишната индикативна програма 2011-2013 г., междинния
преглед на стратегическия документ от 2010 г. и прегледа на многогодишната 
индикативна програма 2011-2013 г.,

– като взе предвид първия политически документ от страна на Китай относно ЕС, 
публикуван на 13 октомври 2003 г.,

– като взе предвид диалога между ЕС и Китай за правата на човека, чието начало 
                                               
1 ОВ L 250, 19.9.1985 г., стр. 2.
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беше поставено през 1995 г., и последните два кръга от този диалог, 30-ия, проведен 
в Пекин на 16 юни 2011 г., и 31-ия, проведен в Брюксел на 29 май 2012 г.,

– като взе предвид водещите се почти 60 секторни диалога между Китай и Съюза 
относно, inter alia, околната среда, регионалната политика, трудовата заетост и 
социалните въпроси и гражданското общество,

– като взе предвид споразумението за научно и технологично сътрудничество между 
ЕС и Китай, подписано през декември 1998 г., което влезе в сила през 2000 г.1 и 
беше подновено през 2004 и 2009 г., споразумението за научно и технологично 
партньорство, подписано на 20 май 2009 г., и съвместната декларация на ЕС и 
Китай относно сътрудничеството в областта на енергетиката от 8 декември 2010 г.,

– като взе предвид споразумението с Китай за сътрудничество по програмата на ЕС за 
спътникова навигация „Галилео“, подписано на 30 октомври 2003 г.,

– като взе предвид 14-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена в 
Пекин през февруари 2012 г., и съвместната декларация след нейното приключване, 

– като взе предвид партньорството между ЕС и Китай по въпросите, свързани с 
изменението в климата, сключено по време на 8-ата среща на високо равнище ЕС-
Китай през септември 2005 г., и съвместната декларация относно изменението на 
климата, приета на същата среща,

– като взе предвид съвместната декларация на ЕС и Китай относно енергийната 
сигурност, направена в Брюксел на 3 май 2012 г., и 5-ата среща на диалога в 
областта на енергетиката между ЕС и Китай през ноември 2011 г.,

– като взе предвид 18-ия национален конгрес на Китайската комунистическа партия, 
насрочен за есента на 2012 г., и промените в ръководството на Постоянния комитет 
на Политбюро, за които следва да бъдат се вземе решение на конгреса,

– като взе предвид последната си междупарламентарна среща с Китай, която се 
проведе в Брюксел на 11-12 юли 2012 г.,

– като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно Китай, по-конкретно 
резолюцията си от 23 май 2012 г., озаглавена „ЕС и Китай: липса на баланс в 
търговията?“2, от 2 февруари 2012 г. относно външната политика на ЕС по 
отношение на страните от групата БРИК и други бързо развиващи се сили: цели и 
стратегии3, и резолюцията си от 11 май 2011 г. относно годишния доклад на Съвета 
до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в 
областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) през 2009 
г., представен на Европейския парламент в изпълнение на част ІІ, раздел Ж, 

                                               
1 ОВ L 6, 11.1.2000 г., стр. 40.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0218.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0017.
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параграф 43 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.1; 

– като взе предвид резолюцията си от 7 септември 2006 г. г. относно отношенията 
между ЕС и Китай2,

– като взе предвид своите резолюции в областта на правата на човека от 21 януари 
2010 г. относно нарушенията на правата на човека в Китай и по-специално случая 
на Liu Xiaobo3, от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в 
Кашгар (Синдзян-уйгурски автономен регион, Китай)4, от 7 април 2011 г. по случая 
с Ai Weiwei5, от 5 юли 2012 г. относно скандала с принудителните аборти в Китай6, 
от 26 ноември 2011 г. относно Китай: правата на малцинствата и прилагане на 
смъртното наказание7, от 16 декември 2010 г. относно Годишния доклад за 2009 г. 
относно правата на човека по света и политиката на ЕС в тази област8, 

– като взе предвид оръжейното ембарго, наложено на Китай от страна на ЕС след 
събитията на площад Тянанмън през юни 1989 г., подкрепено от Европейския 
парламент в своите резолюции от 2 февруари 2006 г. относно главните аспекти и 
основните решения в областта на общата външна политика и политика на 
сигурност9,

– като взе предвид резолюцията си от 7 юли 2005 г. относно отношенията между ЕС, 
Китай и Тайван и сигурността в Далечния изток10,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Тибет и положението с правата 
на човека в Китай, както и резолюцията си от 25 ноември 2010 г. относно Тибет:
планове, китайският език да се въведе като основен език на преподаване11, от 27 
октомври 2011 г. относно Тибет и по-конкретно относно самозапалването на
монахини и монаси12 и от 14 юни 2012 г. относно Тибет: положението с правата на 
човека13,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от голямо 
значение за отношенията между ЕС и Китай и че тези отношения са ключови за 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0227.
2 ОВ C 305 E, 14.12.2006°г., стр. 219.
3 ОВ C 305 E, 11.11.2010°г., стр. 9.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0100.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0157.
6 Приети текстове, P7_TA(2012)0301.
7 Приети текстове, P7_TA(2009)0105.
8 ОВ C 169 E, 15.6.2012°г., стр. 81.
9 Приети текстове, P6_TA(2006)0037.
10 ОВ C 157 E, 6.7.2006°г., стр. 471.
11 ОВ C 99 E, 3.4.2012°г., стр. 118.
12 Приети текстове, P7_TA(2011)0474.
13  Приети текстове, P7_TA(2012)0257.
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намирането на решения на глобални проблеми, като световната сигурност, 
неразпространението на ядреното оръжие и изменението на климата;

Б. като има предвид, че Китай се намира в процес на социално-икономически преход 
от мащабен модел за икономически растеж към модел, стремящ се към регионална и 
социална справедливост и преди всичко към поддържане на стабилността;

В. като има предвид, че управляващата Китайска комунистическа партия (ККП) се 
подготвя за важна промяна на политическото ръководство на 18-ия си конгрес през 
есента на 2012 г.;

Г. като има предвид, че президентът Hu Jintao е инструктирал съдебната власт на най-
високо равнище, че съдиите следва да се ръководят от три „върховни инстанции“: 
партията, народа и закона, в тази последователност, и като има предвид, че 
същевременно китайското министерство на правосъдието постанови през март 2012 
г., че всички адвокати следва да положат клетва за вярност към ККП, за да получат 
или подновят лиценза си;

Д. като има предвид, че шокиращите новини от средата на юни 2012 г. относно 
изключително жестокия насилствен аборт на неродената дъщеря на Feng Jianmei, 
бременна в седмия месец, разпалиха дискусията относно отмяната на официалната 
политика за насърчаване на раждането на едно дете;

Е. като има предвид, че ЕС се придържа към политиката за единен Китай в 
отношенията в протока между Китайската народна република и Тайван;

Ж. като има предвид, че Китай обръща повече внимание на социалните права на човека 
(например храна, облекло, икономическо развитие), докато ЕС обръща повече 
внимание на индивидуалните права на човека (например свобода на словото, на 
вероизповедание, на сдружаване);

З. като има предвид, че Китай е държава, която е изключително привързана към 
интернет, с над 500 милиона потребители;

И. като има предвид, че огромните автономни провинции Тибет и Синдзян са 
жизненоважни за КНР от гледна точка на „единството на страната“ и поради 
тяхното голямо стратегическо, военно и икономическо значение;

Й. като има предвид, че китайската държава признава пет религии, а именно будизъм, 
даоизъм, ислям и християнство (както католицизъм, така и протестантство); като 
има предвид, че всички те имат централизирани управителни органи със седалище в 
Пекин и техните служители са верни на ККП; като има предвид, че ККП назначава 
върховните религиозни водачи и забранява неодобрени секти като Фалун Гонг;

К. като има предвид, че през 21-ви век сме свидетели на впечатляващото завръщане на 
Китай на световната сцена като велика сила благодарение на неговата бързо 
растяща и до днес икономическа и военна мощ;

Л. като има предвид, че положителната роля на КНР в Югоизточна Азия по отношение 
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на икономическата регионализация и динамика бива във все по-голяма степен 
засенчена от териториалните спорове в Южнокитайско море с Виетнам 
(Параселските острови/Xisha) и Виетнам, Малайзия, Бруней, Филипините и Тайван 
(островите Спратли/Nansha) – райони богати на риба, както и на запаси на нефт и 
природен газ;

М. като има предвид, че Китай поддържа близки отношения със Северна Корея, 
образно описани от Мао Дзедун като „близки като устните и зъбите“;

Н. като има предвид, че отношенията между Китай и САЩ са най-важните двустранни 
връзки в света, по-специално поради феномена „Китамерика“ или силната 
финансово-икономическа обвързаност на Пекин и Вашингтон;

О. като има предвид, че никъде по света експлозивният растеж на Китай не е толкова 
видим, колкото в Африка, което се вижда от впечатляващия ръст на обема на 
двустранната търговия на Китай с 80 % – на 166,3 милиарда USD в периода от 2009 
до 2011 г. съгласно китайските статистически данни;

Стратегическо партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай

1. присъединява се към публичния ангажимент, поет от ЕС и Китай по време на 
стратегическия диалог на високо равнище от 9–10 юли 2012 г. в Пекин, за 
установяване на добър пример на международно сътрудничество през 21 век чрез 
тяхното стратегическо партньорство; подкрепя и насърчава близо шестдесетте 
секторни диалога между ЕС и Китай с убеждението, че едно засилено и високо 
развито партньорство ще бъде от взаимна полза както за ЕС, така и за Китай;

Вътрешно положение

2. приветства 12-ия петгодишен план (2011-2015 г.), одобрен от Общокитайското 
събрание на народните представители през март 2012 г., който си поставя сериозна 
цел за преодоляване на отрицателните странични ефекти от невиждания досега 
период на устойчив висок икономически ръст, като например сериозните заплахи за 
околната среда, регионалните дисбаланси, увеличаващото се неравенство на 
доходите и продължаващите колективни протести, свързани със социални, 
икономически и правни проблеми; заявява, че европейските способности и опит 
могат да имат голяма стойност за поддържането и поощряването на новаторството в 
икономиката на Китай;

3. признава широката легитимност на ККП, особено предвид нейната успешна 
икономическа политика, но споделя критиката на независимите китайски учени и 
наблюдатели, че тази легитимност е сериозно застрашена от „червената 
аристокрация“, състояща се от близки членове на семействата на бивши и настоящи 
партийни лидери, които притежават огромни състояния благодарение на своите 
политически и икономически връзки, една сериозна ситуация, която бе разкрита 
наскоро от аферата ; 

4. очаква бързо изпълнение на многократните призиви за демократизация и 
политически реформи вътре в ККП чрез ново партийно ръководство с широки 
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възгледи; изразява убеждението си, че само ефективните политически реформи ще 
обуздаят полунезависимите, своеволни партийни ръководители на провинциално, 
областно и местно равнище, които сериозно рушат репутацията на националното 
ръководство както вътре в страната, така и извън нея, чрез своите злоупотреби с 
властта, по-специално с твърде скъпоструващите и ендемични случаи на корупция;

5. споделя категоричния отказ на китайските адвокати да полагат задължителна клетва 
във вярност към ККП с обосновката, че това представлява атака срещу правната 
система, тъй като всеки адвокат следва да се закълне в конституцията, а не в 
политическа партия или организация;

6. подчертава, че макар принудителните аборти да са напълно незаконни в Китай, 
служителите по семейно планиране често принуждават жените към аборти или 
стерилизация; осъжда т.нар. „налог за поддържане на обществото“, често 
прекомерно висока глоба, която родителите трябва да плащат в случай на повече от 
допустимия брой раждания, какъвто беше случаят с трагедията на Feng Jianmei; 
подкрепя изцяло китайските граждани, които призовават за прекратяване на 
политиката за раждане на едно дете;

7. приветства разширяващите се контакти между КНР и Тайван; отбелязва силното 
желание на Китай за обединение с Тайван; подчертава, че тази политическа цел все 
още сериозно се подкопава от китайските ракети, насочени към Тайван, и 
международната изолация, в която Китай поставя Тайван; изразява очакването си, 
Китай, Тайван и ЕС да зачетат свободния избор на тайванските граждани за 
международния статут на тяхната страна;

Права на човека

8. изразява възхищението си от куража и чувството за социална отговорност на 
многобройните китайски граждани, които защищават ценните социални права в 
своята страна, но осъжда трагичното положение, свързано с това, че някои от тях са 
официално преследвани и наказвани за усилията им да поправят добре известните 
социални рискове/криминални действия, като например корупцията, злоупотребата 
със служебно положение, щетите върху околната среда, разпространението на 
СПИН, хранителните отравяния, измамите, свързани със строителството на 
училища, незаконното отнемане на земя и имущество, често извършвани от местни 
партийни органи; настоятелно призовава китайското ръководство да насърчава 
гражданската отговорност за зачитане на социалните права на човека и да 
реабилитира официално преследваните и наказвани защитници на тези права; също 
така очаква китайското ръководство да поеме отговорност и да зачита стриктно 
индивидуалните права на човека;

9. отбелязва, че китайското правителство затяга своя контрол върху интернет чрез нов 
закон, с който се забранява издаването на държавни тайни, накърняването на 
националната гордост, застрашаването на етническото единство на страната или 
отправяне на призиви за „незаконни протести“ или „масови събрания“; отправя 
критика относно факта, че тези забрани са формулирани доста неясно и така 
откриват пътя за неограничена цензура;
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10. признава огромните усилия, положени от китайското правителство за 
икономическото развитие на Тибет и Синдзян; настоятелно призовава китайското 
правителство да действа политически отговорно, като зачита и опазва тибетската и 
уйгурската традиционни култури и начини на живот; изразява убеждението си, че 
Пекин не може да спечели сърцата и умовете на тибетския и уйгурския народи чрез 
милионите камери за наблюдение или репресивни полицейски методи;

11. подчертава, че въпреки острата политика на репресии в Китай настъпва връщане 
към религиозния живот, което се вижда от откриването или възстановяването на 
многобройни религиозни храмове; настоятелно призовава китайските власти да 
заменят своята неефективна политика на контрол над религията с политика, която 
да предложи действителна свобода на вероизповеданието;

12. би желал също така китайската държава официално да признае процъфтяващите 
протестантски „домашни църкви“ и нелегалните католически църкви; категорично 
осъжда всички опити на властта да лиши тези нерегистрирани църкви от тяхното 
основно право на свобода на вероизповеданието;

Външно положение

13. настоятелно призовава КНР да използва отговорно възстановеното си световно 
положение, като действа съгласно собствените си критерии за „мирно развитие“ и 
„хармоничен свят“;

14. призовава Китай да разсее нарастващата международна загриженост относно 
неговия непрозрачен военен бюджет, който официално бе увеличен през 2012 г. с 
11,2 % и достигна 80,6 милиарда евро;

15. подчертава световното значение на Южнокитайско море, през което преминава една 
трета от световната търговия, и поради това настоятелно призовава всички 
участващи страни да разрешат своите конфликтни териториални претенции в 
Южнокитайско море посредством международен арбитраж и да се въздържат от 
едностранни политически и военни действия;

16. отбелязва, че оцеляването на севернокорейския режим зависи основно от Китай; 
очаква Китай да продължи да поема отговорност за стабилността на Корейския 
полуостров, да бъдат възобновени шестстранните разговори относно ядрената 
заплаха от Северна Корея и преди всичко решително да се подобрят условията на 
живот на севернокорейските граждани посредством стимули от страна на Китай;

17. отбелязва, че новата американска стратегия на „възстановяване на баланса“ или 
„разпределение“ по отношение на Азия се възприема като заплаха от страна на 
китайското ръководство; насърчава Китай и САЩ да избягват напрежението и 
надпреварата във въоръжаването в Тихоокоеанския регион; настоятелно призовава 
Китай да зачита жизнените интереси на Америка за гарантиране на свободата на 
движение в тези морски територии;

18. оценява високо приемането от страна на китайското ръководство на сериозните 
критики относно неговата небалансирана, концентрирана върху суровините 
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африканска политика по време на Форума за сътрудничество между Китай и 
Африка, проведен на 20 юли 2012 г. в Пекин, което е отразено в настоящото 
открито насърчаване на диверсификацията на неговите дейности на континента; 
посочва явните етични и стратегически недостатъци в принципа на Китай за 
ненамеса във вътрешната политика на Африка в случаи на масова съпротива срещу 
репресивните режими (напр. в Судан) или в случаи на промяна на режима (напр. 
Либия); отбелязва, че нарастващото китайско присъствие в Африка доведе до 
сериозни социални напрежения, но приветства факта, че китайските дружества 
изразиха своята готовност да наблегнат повече на социалната отговорност в своите 
дейности в Африка;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, ЕСВД, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и страните 
кандидатки, правителството на Китайската народна република, Общокитайското 
събрание на народните представители, правителството на Тайван и законодателния 
орган на Тайван.


