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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forbindelserne mellem EU og Kina
2012/2137 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til, at der oprettedes diplomatiske forbindelser mellem EU og Kina i maj 
1975,

– der henviser til, at det primære retlige grundlag for forbindelserne med Kina er aftalen om 
handel og økonomisk samarbejde mellem EF og Kina1, der blev undertegnet i maj 1985, 
og som dækker de økonomiske og handelsmæssige forbindelser og 
samarbejdsprogrammet mellem EU og Kina,

– der henviser til, at der har været ført forhandlinger om en ny partnerskabs- og 
samarbejdsaftale siden 2007,

– der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev lanceret i 2003,

– der henviser til den strukturerede politiske dialog EU-Kina, der formelt blev indledt i 
1994, og til den strategiske dialog på højt plan om strategiske og udenrigspolitiske 
spørgsmål, der blev indledt i 2010,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: "EU-Kina: 
tættere partnerskab, større ansvar" (COM(2006)0632) af 24. oktober 2006,

– der henviser til Kommissionens politiske oplæg med titlen "På vej mod et fuldmodent 
partnerskab: fælles interesser og udfordringer i forholdet mellem EU og Kina" -
(COM(2003)0533), som blev godkendt af Det Europæiske Råd den 13. oktober 2003,

– der henviser til Rådets konklusioner om det strategiske partnerskab mellem EU og Kina 
fra det Europæiske Råds møde den 11.-12. december 2006,

– der henviser til Kommissionens strategidokument for Kina 2007-2013, det flerårige 
vejledende program 2011-2013, midtvejsrevisionen af strategidokumentet i 2010 og 
revisionen af det flerårige vejledende program 2011-2013,

– der henviser til, at Kinas for første gang nogensinde offentliggjorde et politikpapir om EU 
den 13. oktober 2003,

– der henviser til EU-Kina-dialogen om menneskerettigheder, der blev lanceret i 1995, og 
de seneste to runder af dialogen, dvs. den 30. runde i Beijing den 16. juni 2011 og den 31. 
runde i Bruxelles den 29. maj 2012,

– der henviser til de næsten 60 dialoger på sektorplan, som foregår mellem Kina og EU om 
bl.a. miljø, regionalpolitik, beskæftigelse og sociale anliggender samt civilsamfund,

                                               
1 EFT L 250 af 19.9.1985, s. 2.
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– der henviser til aftalen om videnskabelig og teknologisk samarbejde mellem EF og Kina, 
der blev undertegnet i december 1998 og trådte i kraft i 20001, og som blev fornyet i 2004 
og 2009, aftalen om videnskabeligt og teknologisk partnerskab, undertegnet den 20. maj 
2009, samt fælleserklæringen om energisamarbejde EF-Kina af 8. december 2010,

– der henviser til aftalen med Kina om samarbejde inden for rammerne af EU’s 
satellitnavigationsprogram Galileo, der blev undertegnet den 30. oktober 2003,

– der henviser til det 14. EU-Kina-topmøde, der fandt sted i Beijing i februar 2012, og til 
den fælles erklæring udsendt ved dets afslutning, 

– der henviser til det EU-Kina-partnerskab om klimaændringer, der blev aftalt, og den 
fælles erklæring om klimaændringer, der blev udsendt under det 8. EU-Kina-topmøde i 
september 2005,

– der henviser til den fælles erklæring om energisikkerhed, som EU og Kina udsendte i 
Bruxelles den 3. maj 2012, og til det 5. møde i den energipolitiske dialog mellem EU og 
Kina i november 2011,

– der henviser til, at Kinas kommunistiske parti afholder sin 18. nationale kongres i efteråret 
2012, og at der herunder skal træffes beslutning om ledelsesmæssige ændringer i 
Politbureauets stående komité,

– der henviser til sit seneste interparlamentariske møde med Kina, som fandt sted i 
Bruxelles den 11.-12. juli 2012,

– der henviser til sine seneste beslutninger om Kina, navnlig beslutningerne af henholdsvis 
23. maj 2012 med titlen "EU og Kina: Skævhed i samhandelen"2, af 2. februar 2012 om 
EU’s eksterne politik over for BRIK-landene og andre nye stormagter: målsætninger og 
strategier3, og af 11. maj 2011 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de 
vigtigste aspekter og de grundlæggende valg inden for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik (FUSP) i 2009, forelagt Europa-Parlamentet i medfør af del II, afsnit G, 
punkt 43, i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 20064, 

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2006 om forbindelserne mellem EU og 
Kina5, 

– der henviser til sine beslutninger på menneskerettighedsområdet, navnlig beslutningerne 
af henholdsvis 21. januar 2010 om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig sagen 
om Liu Xiaobo6, af 10. marts 2011 om situationen og kulturarven i Kashgar (Den 
Autonome Uygur-region Xinjiang, Kina)7, af 7. april 2011 om sagen vedrørende Ai 

                                               
1 EFT L 6 af 11.1.2000, s. 40.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0218.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0017.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0227.
5 EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 219.
6 EUT C 305 E af 11.11.2010, s. 9.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0100.
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Weiwei1, af 5. juli 2012 om skandalen om tvangsabort i Kina2, af 26. november 2011 om 
Kina: mindretallenes rettigheder og anvendelse af dødsstraf3, og af 16. december 2010 om 
årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's 
menneskerettighedspolitik4, 

– der henviser til den våbenembargo, som EU indførte efter urolighederne på Tiananmen-
pladsen i juni 1989, og som Parlamentet støttede i sin beslutning af 2. februar 2006 om de 
vigtigste aspekter og de principielle valg inden for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik5,

– der henviser til sin beslutning af 7. juli 2005 om forbindelserne mellem EU, Kina og 
Taiwan samt sikkerheden i Det Fjerne Østen6,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet og menneskerettighedssituationen i 
Kina, herunder beslutning af 25. november 2010 om Tibet - planer om at gøre kinesisk til 
det vigtigste undervisningssprog7, af 27. oktober 2011 om Tibet, navnlig nonners og 
munkes selvafbrænding8, og af 14. juni 2012 om menneskerettighedssituationen i Tibet9,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2012),

A. der påpeger, at det strategiske partnerskab er af stor betydning for forholdet mellem EU og 
Kina, og at dette forhold er afgørende for at finde svar på globale bekymringer såsom 
global sikkerhed, nuklear ikke-spredning og klimaændringer;

B. der henviser til, at Kina er inde i en proces med socioøkonomisk omstilling fra en 
ekstensiv model for økonomisk vækst til en model, der sigter på regional og social lighed 
og - frem for alt - opretholdelse af stabilitet;

C. der henviser til, at regeringspartiet, Kinas Kommunistiske Parti (CCP), forbereder sig på 
en større udskiftning i den politiske ledelse på sin 18. kongres i efteråret 2012;

D. der henviser til, at præsident Hu Jintao allerede i 2007 pålagde dommerne i de øverste 
retsinstanser at lade sig vejlede af de tre "overhøjheder", partiet, folket og loven, i den 
rækkefølge, og at det kinesiske justitsministerium i marts 2012 dekreterede, at alle 
advokater skal sværge troskabsed til CCP som forudsætning for at opnå eller få fornyet 
deres bestalling;

E. der henviser til, at den chokerende nyhed fra midten af juni 2012 om den ekstremt 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0157.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0301.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0105.
4 EUT C 169 E af 15.6.2012, s. 81.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0037.
6 EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 471.
7 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 118.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0474.
9  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0257.
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grusomme tvangsabort af Feng Jianmeis syv måneder gamle ufødte datter, gav næring til 
debatten om afskaffelsen af den officielle etbarnspolitik;

F. der henviser til EU støtter ét-Kina-politikken i forbindelserne mellem Kina og Taiwan;

G. der henviser til, at Kina lægger vægt på sociale menneskerettigheder (f.eks. mad, tøj, 
økonomisk udvikling), mens EU fremhæver de individuelle menneskerettigheder (f.eks. 
ytrings-, religions- og foreningsfrihed);

H. der henviser til, at Kina med mere end 500 millioner brugere er et land med et 
lidenskabeligt forhold til internettet;

I. der henviser til, at de enorme autonome provinser Tibet og Xinjiang er af afgørende 
betydning for Kina, såvel i lyset af målsætningen om "landets enhed" som på grund af 
deres store strategiske, militære og økonomiske betydning;

J. der henviser til, at den kinesiske stat anerkender fem religioner, nemlig buddhisme, 
daoisme, islam og kristendom (både katolicisme og protestantisme);  der henviser til, at 
disse alle har centraliserede styrende organer med hovedkvarter i Beijing, der er bemandet 
med embedsmænd, som er loyale over for CCP; der henviser til, at CCP udpeger de 
øverste religiøse ledere og forbyder ikke-anerkendte sekter såsom Falun Gong;

K. der henviser til, at Kina i det 21. århundrede på imponerende vis er vendt tilbage på 
verdensscenen som supermagt på grund af sin støt og hastigt voksende økonomiske og 
militære magt;

L. der henviser til, at den positive rolle, Kina har spillet i Sydøstasien med hensyn til 
økonomisk regionalisering og dynamik, i stigende grad er ved at blive overskygget af 
territoriale stridigheder i Det Sydkinesiske Hav med Vietnam (Paracel-/Xisha-øerne) og 
Vietnam, Malaysia, Indonesien, Brunei, Filippinerne og Taiwan (Spratly-/Nansha-øerne) -
alle områder, som er rige på fisk samt på olie- og gasreserver;

M. der henviser til, at Kina har et tæt forhold til Nordkorea, malende beskrevet af Mao 
Zedong som "så tæt som læber og tænder";

N. der henviser til, at forholdet mellem Kina og USA udgør verdens vigtigste bilaterale bånd, 
især på grund af fænomenet "Chinamerica" og den stærke sammenfiltring af de finansielle 
og økonomiske forbindelser mellem Beijing og Washington;

O. der henviser til, at Kinas eksplosive vækst intetsteds i verden er mere synlig end i Afrika, 
hvilket illustreres af, at Kinas samhandel med regionen ifølge kinesiske statistikker steg 
med imponerende 80 % til 166,3 mia. USD mellem 2009 og 2011:

EU's og Kinas strategiske partnerskab og samarbejde

1. tilslutter sig det offentlige tilsagn, som EU og Kina gav i løbet af deres strategiske dialog 
på højt plan den 9.-10. juli 2012 i Beijing om at foregå med et godt eksempel inden for 
internationalt samarbejde i det 21. århundrede gennem deres strategiske partnerskab; 
støtter og opmuntrer de næsten 60 dialoger på sektorplan mellem EU og Kina ud fra den 
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overbevisning, at et styrket og højt udviklet partnerskab vil være til gensidig gavn for både 
EU og Kina;

Den indenrigspolitiske situation 

2. hilser den 12. femårsplan (2011-2015), godkendt af Den Nationale Folkekongres i marts 
2012, velkommen som et seriøst forsøg på at tackle de negative bivirkninger af en periode 
uden fortilfælde med vedvarende høj økonomisk vækst, såsom akutte miljøtrusler, 
regionale ubalancer, stigende indkomstulighed og fortsatte kollektive protester centreret 
omkring sociale, økonomiske og juridiske klagepunkter; er af den overbevisning, at 
europæiske kompetencer og erfaringer kan være af stor værdi for opretholdelse og fremme 
af innovationen i Kinas økonomi;

3. anerkender CCP's folkelige legitimitet, navnlig i betragtning af partiets vellykkede 
økonomiske politik, men deler den kritik, der er fremsat af uafhængige kinesiske eksperter 
og observatører, ifølge hvilken denne legitimitet er alvorligt truet af et "rødt aristokrati' 
bestående af tidligere og nuværende partilederes nærmeste familiemedlemmer, der 
besidder enorme formuer skabt ved hjælp af deres politiske og økonomiske forbindelser, 
hvilket er en alvorlig situation, som for nylig blev blotlagt af Bo Xilai-sagen; 

4. håber, at en fordomsfri ny partiledelse hurtigt vil efterkomme de gentagne opfordringer til 
demokratisering og politiske reformer inden for CCP; mener, at man kun gennem 
effektive politiske reformer vil kunne indskrænke den delvis uafhængige magtudøvelse, 
der kendetegner de egenmægtige partibosser i provinser, distrikter og kommuner, som på 
grund af deres magtmisbrug, herunder især den meget omkostningskrævende og 
indgroede korruption, er til stor skade for det nationale kinesiske lederskabs omdømme 
såvel internt som eksternt; 

5. støtter de kinesiske advokaters kraftige afvisning af en obligatorisk troskabsed til CCP 
med den begrundelse, at den er et anslag mod retssystemet, fordi enhver advokat skal 
være loyal over for forfatningen og ikke over for et politisk parti eller en politisk 
organisation; 

6. understreger, at selv om tvangsaborter er strengt ulovlige i Kina, tvinger embedsmænd 
med ansvar for familieplanlægning med jævne mellemrum kvinder til at abortere eller 
lade sig sterilisere; fordømmer det såkaldte "sociale vedligeholdelsesgebyr", en ofte ublu 
sum, som forældre skal betale i bøde i tilfælde af ekstra fødsler, sådan som det var 
tilfældet i tragedien med Feng Jianmei; støtter helhjertet de kinesiske røster, der kræver 
afskaffelse af etbarnspolitikken;

7. hilser den øgede kontakt mellem Folkerepublikken Kina og Taiwan velkommen; 
bemærker, at Kina nærer et stærkt ønske om genforening med Taiwan; understreger, at 
dette politiske mål fortsat i alvorlig grad undergraves af de kinesiske missiler, der er rettet 
mod Taiwan, og af Kinas internationale isolation af Taiwan; forventer, at Kina, Taiwan og 
EU vil respektere de taiwanske borgere ret til frit at vælge den internationale status for 
deres land;

Menneskerettigheder
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8. beundrer det mod og den sociale ansvarlighed, som mange kinesiske borgere udviser i 
deres indsats for at forsvare dyrebare sociale rettigheder i deres land, men fordømmer den 
tragiske kendsgerning, at flere af dem udsættes for forfølgelse og straf fra officiel side, 
fordi de forsøger at bekæmpe velkendte sociale svøber/kriminelle handlinger såsom 
korruption, embedsmisbrug, miljøskader, AIDS-smitte, madforgiftning, svindel med 
skolebyggeri og ulovlig ekspropriation af landområder og ejendomme, ofte begået af 
lokale partimyndigheder; opfordrer de kinesiske ledere at tilskynde borgerne til at tage 
ansvar for overholdelsen af de sociale menneskerettigheder og rehabilitere de forkæmpere 
for disse rettigheder, som er blevet forfulgt og straffet af myndighederne; forventer 
endvidere, at en ansvarlig kinesisk ledelse strengt vil overholde de individuelle 
menneskerettigheder;

9. bemærker, at den kinesiske regering er i færd med at stramme sin overvågning af 
internettet ved hjælp af en ny lov, der forbyder afsløring af statshemmeligheder, 
krænkelse af den nationale stolthed, anslag mod landets etniske enhed samt opfordring til 
"ulovlige protester" eller "massemøder";  finder det kritisabelt, at disse forbud er temmelig 
dunkelt formulerede og dermed baner vejen for uhæmmet censur;

10. anerkender den enorme indsats, som den kinesiske regering gør for at udvikle Tibet og 
Xinjiang økonomisk; opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at udvise politisk 
ansvarlighed ved at respektere og beskytte tibetanernes og uighur-folkets traditionelle 
kultur og levevis; er af den opfattelse, at Beijing ikke kan vinde tibetanernes og uighur-
folkets tillid ved hjælp af millioner af overvågningskameraer eller hårdhændede 
politimetoder;

11. påpeger, at der til trods for en hård undertrykkelsespolitik er ved at opstå en religiøs 
vækkelse i Kina, hvilket fremgår af, at utallige kirker er ved at blive genåbnet eller 
genopbygget; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at erstatte deres 
ineffektive politik for religionskontrol med en, der tilbyder reel religionsfrihed;

12. ønsker at endvidere at se såvel de blomstrende protestantiske huskirker som den 
underjordiske katolske kirke opnå officiel anerkendelse fra den kinesiske stat; fordømmer 
kraftigt alle forsøg fra myndighedernes side på at fratage disse ikke-registrerede kirker 
deres grundlæggende ret til religionsfrihed;

Situationen udadtil

13. opfordrer indtrængende Kina til at bruge sin genvundne globale position på en ansvarlig 
måde ved at handle i overensstemmelse med sine egne kriterier for "en fredelig udvikling" 
og "en harmonisk verden"; 

14.  anmoder Kina om at bortvejre den voksende internationale bekymring over dets 
uigennemsigtige militære budget, der officielt er vokset med 11,2 % i 2012 til 80,6 mia. 
EUR;

15. understreger den globale betydning af det Sydkinesiske Hav, som en tredjedel af 
verdenshandelen passerer igennem, og appellerer derfor indtrængende til alle involverede 
parter om at bilægge deres territoriale stridigheder i det Sydkinesiske Hav ved 
international voldgift og afstå fra ensidige politiske og militære aktioner;
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16. bemærker, at det nordkoreanske regimes overlevelse i høj grad afhænger af Kina;  håber, 
at Kina fortsat vil tage ansvar for stabiliteten på Den Koreanske Halvø i form af en hurtig 
genoptagelse af sekspartsforhandlingerne om den nukleare trussel fra Nordkorea, og frem 
for alt, at der takket være kinesiske incitamenter vil ske en drastisk forbedring af de 
daglige levevilkår for de nordkoreanske borgere;

17. bemærker, at den nye amerikanske strategi for "nyafbalancering" eller "drejning" mod 
Asien opfattes som en trussel af den kinesiske ledelse;  opfordrer Kina og USA til at 
undgå spændinger og et våbenkapløb i Stillehavet; opfordrer indtrængende Kina til at 
respektere Amerikas vitale interesse i at sikre fri bevægelighed på havene;

18. påskønner den kinesiske ledelses anerkendelse af den alvorlige kritik, der blev rettet mod 
dens skæve, råmaterialecentrerede Afrikapolitik under Forummet for Kinesisk-Afrikansk 
Samarbejde (FOCAC), som fandt sted den 20. juli 2012 i Beijing, hvilket fremgår af dens 
nuværende åbne kampagne for diversificering af sine aktiviteter på kontinentet; påpeger 
de åbenlyse etiske og strategiske mangler ved Kinas princip om ikke-intervention i 
Afrikas nationale politikker i forbindelse med folkelig modstand mod undertrykkende 
regimer (f.eks. Sudan), eller forbindelse med regimeskift (f.eks. Libyen);  bemærker, at 
den voksende kinesiske tilstedeværelse i Afrika har ført til alvorlige sociale spændinger, 
men glæder sig over, at kinesiske virksomheder har erklæret sig villige til at lægge større 
vægt på social ansvarlighed i deres afrikanske aktiviteter;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, 
Kommissionen, medlemsstaternes, tiltrædelseslandenes og kandidatlandenes regeringer og 
parlamenter samt regeringen i Folkerepublikken Kina, den kinesiske Nationale 
Folkekongres samt Taiwans regering og lovgivende forsamling, Yuan.


