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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi ja Hiina suhete kohta
(2012/2137(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse diplomaatiliste suhete sõlmimist ELi ja Hiina vahel 1975. aasta mais, 

– võttes arvesse peamist õigusraamistikku suheteks Hiinaga, täpsemalt EÜ-Hiina 
kaubandus- ja majanduskoostöölepingut1, mis allkirjastati 1985. aasta mais ning mis 
hõlmab majandus- ja kaubandussuhteid ning ELi-Hiina koostööprogrammi, 

– võttes arvesse uue partnerlus- ja koostöölepingu teemalisi läbirääkimisi, mis on toimunud 
alates 2007. aastast, 

– võttes arvesse 2003. aastal alustatud ELi ja Hiina vahelist strateegilist partnerlust,

– võttes arvesse ELi ja Hiina struktureeritud poliitilist dialoogi, mis algas ametlikult 1994. 
aastal ja 2010. aastal alanud kõrgetasemelist strateegilist dialoogi strateegilistes ja 
välispoliitilistes küsimustes, 

– võttes arvesse komisjoni 24. oktoobri 2006. aasta teatist nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile pealkirjaga „EL – Hiina: Tihedam partnerlus, suurem vastutus” 
(COM(2006)0632 lõplik),

– võttes arvesse komisjoni poliitikadokumenti „Arenev partnerlus – ühised huvid ja 
väljakutsed ELi ja Hiina suhetes” (COM(2003)0533), mille Euroopa Ülemkogu kiitis 
heaks 13. oktoobril 2003. aastal,

– võttes arvesse nõukogu järeldusi pealkirjaga ,,ELi ja Hiina strateegiline partnerlus”, mis 
kiideti heaks 11.–12. detsembri 2006. aasta Euroopa Ülemkogul,

– võttes arvesse komisjoni Hiina suhete (2007–2013) strateegiadokumenti, mitmeaastast 
näidisprogrammi aastateks 2011–2013, samuti strateegiadokumendi 2010. aasta 
vahearuannet ja mitmeaastase näidisprogrammi (2011–2013) läbivaatamist,

– võttes arvesse Hiina esimest poliitikadokumenti ELi kohta, mis avaldati 13. oktoobril 
2003,

– võttes arvesse 1995. aastal alanud ELi ja Hiina inimõigustealast dialoogi ja selle kahte 
viimast vooru, millest 30. voor toimus 16. juunil 2011 Pekingis ja 31. voor 29. mail 2012 
Brüsselis, 

– võttes arvesse ligi 60 käimasolevat Hiina ja liidu vahelist valdkondlikku dialoogi, mis 
hõlmavad muu hulgas keskkonna-, regionaalpoliitika, tööhõive- ja sotsiaalküsimusi, 
samuti kodanikuühiskonna teemat,

                                               
1 EÜT L 250, 19.9.1985, lk 2.
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– võttes arvesse 1998. aasta detsembris EÜ ja Hiina vahel sõlmitud teadus- ja tehnikaalase 
koostöö kokkulepet, mis jõustus 2000. aastal1 ning mida uuendati aastatel 2004 ja 2009, 
20. mail 2009. aastal allkirjastatud teadus- ja tehnikaalast kokkulepet ning 8. detsembri 
2010. aasta ELi ja Hiina energiakoostööalast ühisavaldust, 

– võttes arvesse ELi ja Hiina koostöölepingut satelliitnavigatsiooniprogrammi Galileo 
kohta, mis allkirjastati 30. oktoobril 2003,

– võttes arvesse ELi ja Hiina tippkohtumist, mis toimus Pekingis 2012. aasta veebruaris ja 
selle lõpetamisel vastuvõetud ühisavaldust,

– võttes arvesse ELi ja Hiina kliimamuutustealast partnerlust ja 2005. aasta septembris 
toimunud kaheksandal ELi ja Hiina tippkohtumisel avaldatud ühisdeklaratsiooni 
kliimamuutuste kohta, 

– võttes arvesse 3. mail 2012. aastal Brüsselis vastu võetud ELi ja Hiina ühisdeklaratsiooni 
energiajulgeoleku kohta ning ELi ja Hiina vahelist viiendat energiadialoogi 2011. aasta 
novembris, 

– võttes arvesse 2012. aasta sügisesse kavandatud Hiina kommunistliku partei 18. 
rahvuslikku kongressi ning kongressil arutusele tulevat poliitbüroo alalise komitee 
juhtkonna muutmist,

– võttes arvesse oma kõige viimast parlamentidevahelist kohtumist Hiina esindajatega, mis 
toimus 11.–12. juulil 2012 Brüsselis, 

– võttes arvesse oma hiljutisi Hiina teemalisi resolutsioone, eelkõige oma 23. mai 2012. 
aasta resolutsiooni pealkirjaga ,,Kas ELi ja Hiina vaheline kaubandus on tasakaalust 
väljas?”2, 2. veebruari 2012. aasta resolutsiooni BRICS-riike ja teisi tärkava 
turumajandusega riike käsitleva ELi välispoliitika eesmärkide ja strateegiate kohta3 ning 
11. mai 2011. aasta resolutsiooni nõukogu 2009. aasta aastaaruande kohta Euroopa 
Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) põhiaspektide ja põhivalikute 
kohta, mis esitatakse Euroopa Parlamendile 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe II osa G jao punkti 43 kohaldamisel4,

– võttes arvesse oma 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta5,

– võttes arvesse 21. jaanuari 2010. aasta inimõiguste alast resolutsiooni inimõiguste 
rikkumiste kohta Hiinas, eriti seoses Liu Xiaobo kohtuasjaga6, 10. märtsi 2011. aasta 
resolutsiooni Kashgari (Xinjiangi Uiguuri autonoomne piirkond, Hiina) olukorra ja 
kultuuripärandi kohta7, 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Ai Weiwei juhtumi kohta1, 5. 

                                               
1 EÜT L 6, 11.1.2000, lk 40.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0218.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0017.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0227.
5 ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 219.
6 ELT C 305 E, 11.11.2010, lk 9.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0100.
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juuli 2012. aasta resolutsiooni sunniviisilise abordi skandaali kohta Hiinas2, 26. novembri 
2011. aasta resolutsiooni Hiina kohta: vähemuste õigused ja surmanuhtluse rakendamine3, 
16. detsembri 2010. aasta aastaaruannet inimõiguste kohta maailmas 2009. aastal ja 
Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas4,

– võttes arvesse pärast Tian’anmeni veresauna 1989. aasta juunis EL poolt kehtestatud 
relvaembargot, nagu Euroopa Parlament seda toetas oma 2. veebruari 2006. aasta 
resolutsioonis ühise välis- ja julgeolekupoliitika peamiste aspektide ja põhiliste 
valikuvõimaluste kohta5,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2005. aasta resolutsiooni ELi ning Hiina ja Taiwani vaheliste 
suhete ning julgeoleku kohta Kaug-Idas6, 

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Tiibeti ja inimõiguste olukorra kohta Hiinas, 
samuti oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni kava kohta kehtestada Tiibetis 
põhiliseks õpetuskeeleks hiina keel7, 27. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni Tiibeti, 
eelkõige nunnade ja munkade enesepõletamiste kohta8 ning 14. juuni 2012. aasta 
resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Tiibetis9, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2012),

A. arvestades, et ELi ja Hiina strateegiline partnerlus on ELi ja Hiina suhetes suure 
tähtsusega, ning see suhe on ülimalt oluline lahenduse leidmisel sellistele ülemaailmsetele 
probleemidele nagu maailma julgeolekupoliitika, tuumarelva leviku tõkestamine ja 
kliimamuutused;

B. arvestades, et Hiinas on toimumas sotsiaalmajanduslik üleminek ekstensiivselt 
majanduskasvult piirkondliku ja sotsiaalse võrdsuse mudelile ning eelkõige stabiilsuse 
säilitamisele; 

C. arvestades, et Hiina valitsev kommunistlik partei valmistub 2012. aasta sügisel toimuval 
18. kongressil tegema suuri muudatusi poliitilises juhtkonnas;

D. arvestades, et president Hu Jintao andis juba 2007. aastal kohtusüsteemi kõrgeimale 
tasandile korralduse, et kohtunikud peavad juhinduma kolmest ülimuslikust jõust, milleks 
on partei, rahvas ja seadus (just sellises järjestuses); samuti arvestades, et Hiina 
justiitsministeerium andis 2012. aasta märtsis korralduse, et kõik juristid peavad 
tegevusloa saamiseks või uuendamiseks andma lojaalsusvande Hiina kommunistliku 

                                                                                                                                                  
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0157.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0301.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0105.
4 ELT C 169 E, 15.06.2012, lk 81.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0037.
6 ELT C 157 E, 06.07.2006, lk 471.
7 ELT C 99 E, 03.04.2012, lk 118.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0474.
9  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0257.
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parteile;

E. arvestades, et 2012. aasta juuni keskel saabunud šokeerivad uudised 7. kuud raseda Feng 
Jianmei sündimata tütre äärmiselt julma sunniviisilise abordi kohta vallandasid aktiivse 
arutelu ametliku ühe lapse poliitika kaotamisest;

F. arvestades, et EL järgib Hiina Rahvavabariigi ja Taiwani vahelistes suhetes ühe Hiina 
poliitikat;

G. arvestades, et Hiina rõhutab sotsiaalseid inimõigusi (sh toit, riided, majandusareng), samal 
ajal kui EL rõhutab üksikisiku inimõigusi (sh sõna-, usu-, kogunemisvabadus);

H. arvestades, et Hiina riigis on enam kui 500 miljonit interneti kasutajat; 

I. arvestades, et Tiibeti ja Xinjiangi autonoomne piirkond on Hiina Rahvavabariigi jaoks 
elutähtsad ,,riigi ühtsuse” seisukohast ning oma suure strateegilise, sõjalise ja 
majandusliku tähtsuse tõttu; 

J. arvestades, et Hiina riik tunnustab viit religiooni – budism, taoism, islam, katoliiklik 
kristlus ja protestantlik kristlus; arvestades, et kõikides kesksetes juhtorganites, mille 
peakorterid on Pekingis, töötavad Hiina kommunistlikule parteile lojaalsed ametnikud; 
arvestades, et Hiina kommunistlik partei määrab tippusujuhid ja keelab heakskiitmata 
ususektid nagu nt Falun Gong;

K. arvestades, et 21. sajandil kogetakse Hiina muljetavaldavat tagasitulekut maailmaareenile 
ülitugeva jõuna, mille aluseks on jätkuvalt kiire majandus- ning sõjalise võimsuse kasv;

L. arvestades, et Hiina Rahvavabariigi positiivset rolli Kagu Aasias (seoses tema 
majandusliku piirkonnastumise ja dünaamikaga) on varjutamas piirkondlikud vaidlused 
Vietnamiga Lõuna-Hiina mere (Paraceli ja Xisha saared) ning Vietnami, Malaisia, 
Indoneesia, Brunei, Filipiinide ja Taivaniga (Spratly ja Nansha saared) üle – kõigis neis 
piirkondades on rikkalikud kala-, aga ka nafta- ja gaasivarud;

M. arvestades, et Hiina säilitab tihedad sidemed Põhja-Koreaga, mis Mao Zedongi kujundliku 
kirjelduse kohaselt on ,,sama lähedased nagu huuled ja hambad”;

N. arvestades, et Hiina ja USA vahelised suhted on maailma kõige olulisemad kahepoolsed 
suhted, eriti kui arvestada nähtust nimega „Chinamerica” või riikide tugevat finantsalast ja 
majanduslikku seotust; 

O. arvestades, et kusagil maailmas pole Hiina plahvatuslik majanduskasv paremini nähtav 
kui Aafrikas, mida iseloomustab Hiina ja Aafrika vahelise kaubanduse 80% kasv 166,3 
miljardi USA dollarini aastatel 2009–2011 (vastavalt Hiina statistikale);

ELi ja Hiina strateegiline partnerlus ja koostöö

1. ühineb ELi ja Hiina avaliku kohustusega, mis võeti 9.–10. juuli 2012. aasta 
kõrgetasemelise strateegilise dialoogi ajal, et anda oma strateegilise partnerluse näitel 
head eeskuju 21. sajandi rahvusvahelise koostöö kohta; toetab ja julgustab ligi 
kuutkümmet ELi ja Hiina vahelist valdkondlikku dialoogi veendumuses, et tõhustatud ja 
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hästiarenenud partnerlus toob vastastikust kasu nii ELile kui ka Hiinale;

Siseolukord 

2. peab tervitatavaks kaheteistkümnendat viie aasta plaani (2011–2015), mille Hiina 
Rahvakongress võttis vastu 2012. aasta märtsis ja millega kavatsetakse kindlalt võidelda 
jätkuvalt enneolematult kõrgel püsiva majanduskasvu perioodi negatiivsete kõrvalmõjude 
vastu, nagu akuutsed keskkonnaohud, piirkondlik tasakaalustamatus, kasvav sissetulekute 
erinevus ja jätkuvad sotsiaalsetele, majanduslikele ja õigusalastele kaebustele 
keskenduvad kollektiivsed protestid; kinnitab, et Euroopa suutlikkus ja kogemused võivad 
omada suur tähtsust innovatsiooni säilitamisel ja edendamisel Hiina majanduses;

3. tunnistab Hiina kommunistliku partei õiguspärasust rahva silmis, eelkõige selle eduka 
majanduspoliitika tõttu, ent on nõus sõltumatute Hiina õpetlaste ja vaatlejate kriitikaga, et 
seda õiguspärasust ohustab tõsiselt endiste ja praeguste parteijuhtide lähedastest 
pereliikmetest moodustunud nn punane aristokraatia, kellel on oma poliitiliste ja 
majandussidemete tulemusena ülisuured rikkused; arvestades, et see keeruline olukord tuli 
hiljuti ilmsiks Bo Xilai juhtumi kaudu; 

4. ootab, et Hiina kommunistlikus parteis viidaks uue avatud meelega parteijuhtkonna 
eestvedamisel ellu korduvad demokratiseerimise ja poliitiliste reformide nõuded; usub, et 
üksnes poliitiliste reformidega saab piirata nende karmikäeliste provintsi, ringkonna ja 
kohalike parteibosside pooliseseisvust, kes oma võimu kuritarvitamise ning eelkõige väga 
kulukate ja endeemiliste korruptsioonijuhtumitega kahjustavad oluliselt Hiina riigi 
juhtkonda nii siseselt kui ka väliselt;

5. jagab Hiina juristide resoluutset vastuseisu sunniviisilise lojaalsusvande osas Hiina 
kommunistlikule parteile, põhjendades seda rünnakuga õigussüsteemi vastu, kuna iga 
jurist peab austama põhiseadust, mitte poliitilist parteid või organisatsiooni; 

6. rõhutab, et hoolimata sellest, et sunniviisiline abort on Hiinas rangelt ebaseaduslik, 
sunnivad pereplaneerimisametnikud naisi pidevalt aborti tegema või end steriliseerida 
laskma; mõistab hukka niinimetatud ,,sotsiaalse hooldustasu”, ülikõrge trahvi, mida 
peavad vanemad maksma lisasünni korral, nagu see oli Feng Jianmei traagilises juhtumis; 
toetab täielikult hiinlaste üleskutset lõpetada ühe lapse poliitika;

7. peab tervitatavaks tihenevaid kontakte Hiina Rahvavabariigi ja Taiwani vahel; rõhutab 
Hiina tugevat soovi taasühineda Taiwaniga; rõhutab, et seda poliitilist eesmärki 
õõnestavad siiani tõsiselt Taiwanile suunatud Hiina raketid ja Hiina tegevus Taiwani 
rahvusvahelise eraldamise eesmärgil; ootab, et Hiina, Taiwan ja EL austaks Taiwani 
kodanike vaba valikut oma riigi rahvusvahelise staatuse osas;

Inimõigused

8. imetleb arvukate Hiina kodanike julgust ja sotsiaalset vastutust väärtuslike sotsiaalsete 
õiguste kaitsmisel oma riigis, ent mõistab hukka traagilised olukorrad, kus mitmeid 
kodanikke on ametlikult taga kiusatud ja karistatud, kui nad on püüdnud võidelda 
teadaolevate sotsiaalsete ohtude või kuritegude vastu, nagu korruptsioon, ametiseisundi 
kuritarvitamine, keskkonna hävitamine, nakatumine AIDSi, toidu mürgitamine, 
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ehituspettused seoses koolidega ning maa ja kinnistute ebaseaduslik sundvõõrandamine, 
milleks on sageli korralduse andnud kohalikud parteivõimud; nõuab tungivalt, et Hiina 
juhtkond innustaks tsiviilvastutust sotsiaalsete inimõiguste toetamisel ja rehabiliteeriks 
nende õiguste kaitsjad, keda on ametlikult taga kiusatud ja karistatud; ootab, et vastutav 
Hiina juhtkond järgiks rangelt üksikisiku inimõigusi;

9. märgib, et Hiina valitsus karmistab omapoolset interneti kontrollimist uue seadusega, 
millega keelatakse riiklike saladuste avaldamine, rahvusliku uhkuse kahjustamine, riigi 
etnilise ühtsuse ohustamine või üleskutsed ebaseaduslikele ,,protestimeeleavaldustele” 
ning ,,massikogunemistele”; kritiseerib tõsiasja, et need keelud on sõnastatud üsna 
ebamääraselt ja annavad seeläbi võimaluse piirideta tsensuuriks;

10. tunnustab Hiina valitsuse suuri jõupingutusi Tiibeti ja Xinjiangi majanduse arendamiseks; 
nõuab tungivalt, et Hiina valitsus jääks poliitiliselt vastutustundlikuks ning austaks ja 
kaitseks Tiibeti ning Uiguuri traditsioonilisi kultuure ja elustiile; on seisukohal, et 
miljonite järelvalvekaamerate või represseerivate politseimeetmetega ei võida Peking 
tiibetlaste ja uiguuride poolehoidu; 

11. rõhutab, et olenemata politsei karmidest repressioonidest võtab Hiinas maad religioosne 
elavnemine, mida iseloomustab arvukate kultuspaikade taasavamine ja ülesehitamine; 
nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud asendaksid oma ebatõhusa usukontrolli poliitika 
sellise poliitikaga, mis võimaldab tegelikku usuvabadust;

12. soovib, et Hiina riik tunnustaks ametlikult ka üha elujõulisemaid protestantlikke nn 
kodukirikuid (house churches) ja mitteametlikke katoliku kirikuid; mõistab teravalt hukka 
ametivõimude kõik katsed jätta need registreerimata kirikud ilma oma põhiõigusest 
usuvabadusele;

Välisolukord

13. nõuab, et Hiina Rahvavabariik kasutaks oma tagasivõidetud positsiooni maailmas 
vastutustundlikult ja toimiks vastavalt oma ,,rahumeelse arengu” ja ,,harmoonilise 
maailma” kriteeriumidele;

14.  palub, et Hiina kõrvaldaks järjest kasvava rahvusvahelise mure oma riigi läbipaistmatu 
sõjalise eelarve pärast, mis suurenes 2012. aastal ametlikult 11,2% 80,6 miljardi euroni;

15. rõhutab kui ülitähtis on maailma jaoks Lõuna-Hiina meri, mida läbib kolmandik maailma 
kaubandusest, ja kutsub seetõttu kõiki osapooli tungivalt üles lahendama oma 
vastuolulised territoriaalsed nõudmised seoses Lõuna-Hiina merega rahvusvahelise 
vahendustegevuse abil ning loobuma ühepoolsest poliitilisest ja sõjalisest tegevusest;

16. märgib, et Põhja-Korea režiimi püsimine sõltub olulisel määral Hiinast; ootab, et Hiina 
jätkaks vastutuse võtmist Korea poolsaare stabiilsuse eest, kuuepoolsete läbirääkimiste 
kiiret jätkamist Põhja-Korea tuumaohu üle ja Hiina algatusel toimuvat Põhja-Korea 
kodanike igapäevaste elutingimuste kiiret paranemist;

17. märgib, et Hiina juhtkond peab Ameerika uut ,,tasakaalustamise” või ,,pöördepunkti 
(pivot)” strateegiat Aasiale ohtlikuks; innustab Hiinat ja USAd hoiduma pingest ja 
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võidurelvastumisest Vaikse ookeani piirkonnas; nõuab tungivalt, et Hiina austaks 
Ameerika äärmiselt olulist huvi vaba liikumise kindlustamisel meredel;

18. kiidab heaks, et Hiina juhtkond on talle 20. juulil 2012. aastal Pekingis toimunud Hiina ja 
Aafrika koostööfoorumil tasakaalustamatu, toorainekeskse Aafrika poliitika pärast osaks 
saanud tõsise kriitika omaks võtnud, mida näitab Hiina praegune aktiivne tegevuste 
mitmekesistamine Aafrikas; juhib tähelepanu ilmselgetele eetilistele ja strateegilistele 
vigadele, mis esinevad Hiina Aafrika siseriiklikusse poliitikasse mittesekkumise 
põhimõtetes avalikkuse väljaastumise juhtudel repressiivsete režiimide vastu (nt Sudaanis) 
või režiimivahetuste korral (nt Liibüas); märgib, et Hiina kasvav tähtsus Aafrikas on 
toonud kaasa tõsised sotsiaalsed pinged, ent peab tervitatavaks tõsiasja, et Hiina ettevõtted 
on väljendanud tahet panna oma Aafrikaga seotud ettevõtmistes suuremat rõhku 
sotsiaalsele vastutusele;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 
välisteenistusele, komisjonile, liikmesriikide, ühinejariikide ja kandidaatriikide 
valitsustele ja parlamentidele, Hiina Rahvavabariigi valitsusele, Hiina Rahvakongressile, 
Taiwani valitsusele ja Taiwani seadusandlikule Yuanile.


