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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n ja Kiinan suhteista
(2012/2137(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon, että EU ja Kiina solmivat diplomaattisuhteet toukokuussa 1975,

– ottaa huomioon Kiinan suhteiden pääasialliset oikeudelliset puitteet eli toukokuussa 1985 
allekirjoitetun EU:n ja Kiinan kauppa- ja talousyhteistyösopimuksen1, joka kattaa talous-
ja kauppasuhteet sekä EU:n ja Kiinan välisen yhteistyöohjelman,

– ottaa huomioon, että vuodesta 2007 lähtien on käyty neuvotteluja uudesta kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksesta,

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden, joka käynnistettiin 
vuonna 2003,

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan välisen rakenteellisen poliittisen vuoropuhelun, joka 
käynnistyi virallisesti vuonna 1994 ja strategisista ja ulkopoliittisista kysymyksistä 
käytävän korkean tason strategisen vuoropuhelun, joka käynnistyi vuonna 2010,

– ottaa huomioon komission 24. lokakuuta 2006 antaman tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille "Kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa" (COM(2006)0632 
lopullinen),

– ottaa huomioon komission toimintaa käsittelevän asiakirjan "Kypsyvä kumppanuus –
yhteiset edut ja haasteet EU:n ja Kiinan suhteissa" (COM(2003)0533), jonka 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi 13. lokakuuta 2003,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät "EU:n ja Kiinan strateginen kumppanuus", joka 
hyväksyttiin 11.–12. joulukuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa,

– ottaa huomioon komission Kiinaa koskevan strategia-asiakirjan 2007–2013, monivuotisen 
maa- ja alueohjelman 2011–2013 ja strategia-asiakirjan väliarvioinnin 2010 sekä 
monivuotisen maa- ja alueohjelman 2011–2013 arvioinnin, 

– ottaa huomioon Kiinan ensimmäisen Euroopan unionia käsittelevän toimintapoliittisen 
asiakirjan, joka julkaistiin 13. lokakuuta 2003,

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan välisen, ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun, joka 
käynnistettiin vuonna 1995, ja kaksi viimeisintä vuoropuhelukierrosta, 30. kierroksen 
Beijingissä 16. kesäkuuta 2011 ja 31. kierroksen Brysselissä 29. toukokuuta 2012,

– ottaa huomioon, että Kiinan ja Euroopan unioniin välillä on käynnissä lähes 
60 alakohtaista vuoropuhelua, jotka koskevat muun muassa ympäristöä, aluepolitiikkaa, 
työ- ja sosiaalikysymyksiä ja kansalaisyhteiskuntaa, 

                                               
1 EYVL L 250, 19.9.1985, s. 2.
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– ottaa huomioon EY:n ja Kiinan tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan 
sopimuksen, joka allekirjoitettiin joulukuussa 1998 ja tuli voimaan vuonna 2000 ja jota 
uudistettiin vuosina 2004 ja 20091, tieteellistä ja teknologista kumppanuutta koskevan 
sopimuksen, joka allekirjoitettiin 20. toukokuuta 2009, ja EU:n ja Kiinan 8. joulukuuta 
2010 antaman yhteisen julkilausuman energiayhteistyöstä,

– ottaa huomioon 30. lokakuuta 2003 allekirjoitetun sopimuksen EU:n satelliittinavigointia 
koskevan Galileo-ohjelman puitteissa toteutettavasta yhteistyöstä,

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan neljännentoista huippukokouksen, joka pidettiin 
Beijingissä helmikuussa 2012, ja sen päätteeksi annetun yhteisen julkilausuman, 

– ottaa huomioon vuonna 2005 luodun EU:n ja Kiinan välisen kumppanuuden 
ilmastonmuutosasioissa ja ilmastonmuutosta koskevan yhteisen julistuksen, joka annettiin 
EU:n ja Kiinan välisessä kahdeksannessa huippukokouksessa syyskuussa 2005,

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan yhteisen julistuksen energiavarmuudesta, joka annettiin 
Brysselissä 3. toukokuuta 2012, ja EU:n ja Kiinan välisen viidennen energiavuoropuhelun, 
joka pidettiin marraskuussa 2011,

– ottaa huomioon Kiinan kommunistisen puolueen kahdeksannentoista kansalliskongressin, 
joka on määrä pitää syksyllä 2012, ja puolueen politbyroon pysyvän komitean johtajuuden 
muutokset, joista kansalliskokouksessa aiotaan päättää,

– ottaa huomioon parlamenttien välisen kokouksen Kiinan kanssa, joka pidettiin Brysselissä 
11.–12. heinäkuuta 2012, 

– ottaa huomioon äskettäiset päätöslauselmansa Kiinasta, erityisesti 23. toukokuu 2012 
antamansa päätöslauselman "EU ja Kiina: kaupan epätasapaino?"2, 2. helmikuuta 2012 
antamansa päätöslauselman BRICS-maita ja muita nousevia talouksia koskevasta EU:n 
ulkopolitiikasta: tavoitteet ja strategiat3 ja 11. toukokuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman toukokuun 17. päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen II osan 
G jakson 43 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille esitetystä neuvoston vuosittaisesta 
selvityksestä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tärkeimmistä näkökohdista 
ja perusvalinnoista vuonna 20094, 

– ottaa huomioon EU:n ja Kiinan suhteista 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman5,

– ottaa huomioon seuraavat ihmisoikeuspäätöslauselmat: 21. tammikuuta 2010 annettu 
päätöslauselma Kiinan ihmisoikeusloukkauksista ja erityisesti Liu Xiaobon tapauksesta6, 
10. maaliskuuta 2011 annettu päätöslauselma Kashgarin tilanteesta ja kulttuuriperinnöstä 

                                               
1 EYVL L 6, 11.1.2000, s. 40.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0218.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0017.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0227.
5 EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
6 EUVL C 305 E, 11.11.2010, s. 9.
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(Xinjiangin uiguurien autonominen alue, Kiina)1, 7. huhtikuuta 2011 annettu 
päätöslauselma Ai Weiwein tapauksesta2, 5. heinäkuuta 2012 annettu päätöslauselma 
Kiinan pakkoaborttiskandaalista3, 26. marraskuuta 2011 annettu päätöslauselma Kiinasta: 
vähemmistöjen oikeudet ja kuolemanrangaistuksen käyttö4 ja 16. joulukuuta 2012 annettu 
päätöslauselma vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin 
ihmisoikeuspolitiikasta5, 

– ottaa huomioon EU:n asevientikiellon, joka otettiin käyttöön kesäkuun 1989 Taivaallisen 
rauhan aukion (Tiananmen) tapahtumien jälkeen ja jolle Euroopan parlamentti antoi 
tukensa 2. helmikuuta 2006 hyväksymässään päätöslauselmassa neuvoston vuosittaisesta 
selvityksestä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimmistä näkökohdista ja 
perusvalinnoista6,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman EU:n, Kiinan ja 
Taiwanin suhteista ja Kaukoidän turvallisuustavoitteesta7,

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tiibetistä ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta 
sekä 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Tiibetistä – suunnitelmat tehdä 
kiinan kielestä pääopetuskieli8, 27. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman Tiibetistä, 
erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhista9 ja 14. kesäkuuta 2012 antamansa 
päätöslauselman Tiibetin ihmisoikeustilanteesta10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012);

A. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan strateginen kumppanuus on erittäin tärkeää EU:n ja 
Kiinan suhteiden kannalta ja että tämä kumppanuus on erityisen tärkeää vastusten 
löytämiselle maailmanlaajuisiin kysymyksiin, joita ovat maailmanlaajuinen turvallisuus, 
ydinsulku ja ilmastonmuutos;

B. ottaa huomioon, että Kiinassa on meneillään sosiaalistaloudellinen muutosprosessi laajasta 
taloudellisen kasvun mallista malliin, jossa pyritään alueelliseen ja sosiaaliseen tasa-
arvoon ja erityisesti vakauden säilyttämiseen;

C. ottaa huomioon, että vallassa oleva Kiinan kommunistinen puolue valmistelee merkittävää 
poliittisen johdon uudistamista, joka on määrä toteuttaa puolueen kahdeksannessatoista 
kongressissa syksyllä 1012;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0100.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0157.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0301.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0105.
5 EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0037.
7 EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 471.
8 EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 118.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0474.
10 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0257.
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D. ottaa huomioon, että jo vuonna 2007 presidentti Hu Jintao antoi korkeimmalla 
tuomaristolle kehotuksen ottaa huomioon kolme ylintä valtaa: puolueen, kansan ja lain, 
tässä järjestyksessä, ja että myöhemmin maaliskuussa 2012 Kiinan oikeusministeriö antoi 
säädöksien, jonka mukaan tuomarien vannottava uskollisuusvala Kiinan kommunistiselle 
puolueelle saadakseen toimilupansa uusittua. 

E. ottaa huomioon järkyttävät uutiset kesäkuun puolivälissä 2012 äärimmäisen julmasta 
tyttölapsen abortista, joka tehtiin seitsemännellä kuukaudella raskaana olevalle Feng 
Jianmeille, ja että uutiset synnyttivät keskustelun yhden lapsen politiikan kumoamisesta;

F. ottaa huomioon, että EU pitää kiinni yhden Kiinan politiikasta Kiinan kansantasavallan ja 
Taiwanin välisissä suhteissa;

G. ottaa huomioon, että Kiina korostaa sosiaalisia ihmisoikeuksia (kuten oikeus ravintoon, 
vaatetukseen ja taloudelliseen kehitykseen) kun taas EU korostaa yksilöllisiä 
ihmisoikeuksia (sanavapaus, uskonnonvapaus ja kokoontumisvapaus);

H. ottaa huomioon, että Kiinassa internetin käyttö on laajaa, käyttäjiä on yli 500 miljoonaa;

I. ottaa huomioon, että Tiibetin ja Xinjiangin valtavat maakunnat ovat Kiinan 
kommunistiselle äärimmäisen tärkeitä "maan yhtenäisyyden" kannalta ja myös niiden 
suuren strategisen, sotilaallisen ja taloudellisen merkityksen takia;

J. ottaa huomioon, että Kiinan valtio tunnustaa viisi uskontoa: buddhalaisuuden, 
taolaisuuden, islamin ja kristinuskon (sen kahdessa muodossa: katolisuus ja 
protestantismi); ottaa huomioon, että kaikkien näiden uskontojen keskushallinto sijaitsee 
Beijingissä ja henkilöstö koostuu Kiinan kommunistiselle puolueelle uskollisista 
virkailijoista; ottaa huomioon, että Kiinan kommunistinen puolue nimittää korkeimmat 
uskonnolliset johtajat ja on kieltänyt lahkot, joilla ei ole hyväksyntää, kuten Falun 
Gongin;

K. ottaa huomioon, että tällä vuosisadalla Kiina on näyttävästi palaamassa maailman 
foorumeille suurvaltana, jonka aseman se on saanut jatkuvan taloudellisen ja sotilaallisen 
vallan kasvun ansiosta;

L. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan positiivista roolia Kaakkois-Aasian 
taloudellisessa kasvussa ja dynamiikassa varjostavat yhä enemmän aluekiistat 
Etelä Kiinan merellä Vietnamin kanssa (Paracel/Xisha -saaret) ja Vietnamin, Malesian, 
Indonesian, Filippiinien ja Taiwanin kanssa (Spratly/Nansha -saaret); ottaa huomioon, että 
näillä alueilla on runsaat kalavarat sekä öljy- ja kaasuvarat;

M. ottaa huomioon, että Kiinalla on läheiset suhteet Pohjois-Koreaan, suhteet, joita, joita Mao 
Zedong kuvasi "läheisiksi kun huulet ja hampaan";

N. ottaa huomioon, että Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset suhteet ovat maailman tärkeimmät 
kahdenväliset suhteet erityisesti kun otetaan huomioon ilmiö nimeltä "Chinamerica" tai 
maiden hallitusten vahvat rahoitus- ja talousyhteydet;

O. ottaa huomioon, että missään muualla maailmassa Kiinan räjähdysmäinen kasvu ei ole 
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paremmin näkyvissä kun Afrikassa, mitä kuvastaa Kiinan Afrikan kaupan voimakas 
80 prosentin kasvu 166,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuodesta 2009 vuoteen 2011 
(Kiinan omat tilastot);

EU:n ja Kiinan strategien kumppanuus ja yhteistyö

1. yhtyy EU:n ja Kiinan julkiseen sitoumukseen, joka tehtiin korkean tason strategisessa 
vuoropuhelussa 9.–10. heinäkuuta 2012 Beijingissä ja jolla pyritään luomaan hyvä 
esimerkki strategiseen kumppanuuteen perustuvasta kansainvälisestä yhteistyöstä 21. 
vuosisadalla; tukee ja edistää lähes kuuttakymmentä alakohtaista EU:n ja Kiinan välistä 
vuoropuhelua ja on vakuuttunut siitä, että laajennettu ja pitkälle kehitetty kumppanuus on 
hyödyksi sekä EU:lle että Kiinalle;

Sisäinen tilanne 

2. suhtautuu myönteisesti kahdenteentoista viisivuotissuunnitelmaan (2011–2015), jonka 
Kiinan kansankongressi hyväksyi maaliskuussa 2012 ja jonka määrätietoisena tavoitteena 
on korjata ennennäkemättömästä jatkuvan ja voimakkaan talouskasvun kaudesta 
aiheutuvat kielteiset vaikutukset, joita ovat akuutit ympäristöön kohdistuvat uhkat, 
alueellinen eriarvoisuus, kasvavat tuloerot ja jatkuvat kollektiiviset protestit, jotka 
keskittyvät sosiaalisiin, taloudellisiin ja oikeudellisiin epäkohtiin; väittää, että Euroopan 
valmiudet ja kokemukset voivat olla suureksi hyödyksi innovoinnin vahvistamisessa ja 
edistämisessä Kiinan taloudessa;

3. tunnustaa Kiinan kommunistisen puolueen legitiimiyden, erityisesti kun otetaan huomioon 
onnistunut talouspolitiikka, mutta yhtyy riippumattomien kiinalaisten oppineiden ja 
tarkkailijoiden esittämään kritiikkiin, jonka mukaan tätä legitiimiyttä uhkaa vakavasti niin 
sanottu "punainen aristokratia", joka muodostuu entisten ja nykyisten puoluejohtajien 
perheenjäsenistä, joilla on poliittisten ja taloudellisten yhteyksiensä ansiosta hallussaan 
valtavia omaisuuksia; katsoo, että tämä vakava tilanne tuli äskettäin ilmi Bo Xilain 
tapauksessa; 

4. odottaa innostuneena, että uusi avomielinen puoluejohto toteuttaa pikaisesti toistuvat 
demokratisointivaatimukset ja poliittiset uudistukset Kiinan kommunistisen puolueen 
sisällä; katsoo, että ainoastaan tehokkaat poliittiset uudistukset voivat torjua maakuntien, 
alueiden ja paikallistason itsevaltaisten puoluepamppujen puoli-itsenäistä ja itsevaltaista 
toimintaa, joka vakavasti vahingoittaa Kiinan valtionjohdon mainetta sekä kotimaassa että 
ulkomailla vallan väärinkäytön takia ja jossa erityisesti huomio kiinnittyy kalliiseen ja 
laajaan korruptioon;

5. yhtyy kiihkeään torjuntaan, jolla kiinalaiset lakimiehet suhtautuvat pakolliseen 
uskollisuudenvalaan Kiinan kommunistiselle puolueelle ja pitää valaa hyökkäyksenä 
oikeusjärjestelmää vastaan, koska lakimiesten valan pitäisi kohdistua perustuslakiin eikä 
poliittiseen puolueeseen tai järjestöön; 

6. korostaa, että vaikka pakkoabortit on jyrkästi kielletty Kiinassa, 
perhesuunnitteluvirkailijat toistuvasti pakottavat naisia abortteihin ja sterilisaatioon; 
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tuomitsee niin sanotun "sosiaalisen ylläpitomaksun", usein kohtuuttoman sakon, jonka 
vankempien on maksettava ylimääräisistä lapsista, ja josta oli kyse Feng Jianmein 
järkyttävässä tapauksessa; tukee varauksetta vaatimuksia yhden lapsen politiikan 
lopettamisesta;

7. pitää ilahduttavina lisääntyviä kontakteja Kiinan kansantasavallan ja Taiwanin välillä; 
panee merkille Kiinan voimakkaan halun jälleenyhdistymiseen Taiwanin kanssa; korostaa, 
että Kiinan Taiwaniin suuntaamat ohjukset ja Kiinan harjoittama Taiwanin kansainvälinen 
eristäminen vahingoittavat edelleen tätä poliittista tavoitetta; odottaa, että Kiina, Taiwan ja 
EU kunnioittavat Taiwanin asukkaiden vapaata tahtoa Taiwanin kansainvälisestä 
asemasta;

Ihmisoikeudet

8. ihailee monien Kiinan kansalaisten rohkeutta ja sosiaalista vastuuta heidän puolustaessaan 
arvokkaita sosiaalisia oikeuksia Kiinassa, mutta tuomitsee järkyttävän tilanteen, jossa 
monia heistä vainotaan virallisesti ja heitä rankaistaan siksi, että he pyrkivät korjaamaan 
tunnettuja yhteiskunnallisia vaaroja ja rikoksia, kuten korruptiota, virka-aseman 
väärinkäyttöä, ympäristön pilaamista, aids-tartuntoja, ruokamyrkytyksiä, koulujen 
rakentamisessa tapahtuneita petoksia ja laittomia maan ja omaisuuden takavarikoimisia, 
joihin paikalliset puoluevirkailijat usein syyllistyvät; vaatii Kiinan johtoa edistämän 
kansalaisten vastuuta sosiaalisten ihmisoikeuksien seurannassa ja palauttamaan virallisesti 
maine näiden oikeuksien vainotuille ja rankaistuille puolustajille; odottaa myös, että 
Kiinan vastuullinen johto kunnioittaa täysimääräisesti yksilöllisiä ihmisoikeuksia;

9. panee merkille, että Kiinan hallitus on kiristänyt internetin valvontaa uudella lailla, joka 
kieltää paljastamasta valtionsalaisuuksia, loukkaamasta kansallista kunniaa, vaarantamasta 
maan etnistä yhtenäisyyttä tai kehottamasta laittomiin mielenosoitusiin tai 
joukkokokouksiin; arvostelee sitä, että nämä kiellot on muotoiltu varsin epämääräisesti ja 
mahdollistavat siten rajattoman sensuurin;

10. tunnustaa Kiinan hallituksen valtavat ponnistukset Tiibetin ja Xinjiangin talouden 
kehittämiseksi; vaatii Kiinan hallitusta toimimaan poliittisesti vastuullisella tavalla ja 
kunnioittamaan ja suojelemaan tiibetiläisten ja uiguurien perinteisiä kulttuuria ja 
elämäntapaa; katsoo, että Kiinan hallitus ei voi voittaa tiibetiläisten ja uiguurien sydämiä 
ja mieliä miljoonilla valvontakameroilla tai tukahduttavilla poliisitoimilla;

11. korostaa, että ankarasta poliittisesta painostuksesta huolimatta Kiinassa on käynnissä 
uskonnollinen herääminen, jota lukemattomien jumalanpalveluspaikkojen avaaminen ja 
jälleenrakentaminen osoittavat; vaatii Kiinan viranomaisia korvaamaan uskonnon 
valvontaa koskevan tehottoman politiikan todellisella uskonnonvapaudella;

12. toivoo, että Kiinan valtio antaa virallisen tunnustuksen myös kukoistaville protestanttisille 
kotikirkoille ja maanalaisille katolisille kirkoille; tuomitsee jyrkästi kaikki viranomaisten 
pyrkimykset riistää näiltä rekisteröimättömiltä kirkoilta uskonnon vapautta koskevan 
perusoikeuden;

Ulkoinen tilanne
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13. kehottaa Kiinan kansantasavaltaa käyttämään vastuullisesti saamaansa globaalia asemaa ja 
toimimaan omien "rauhanomaista kehitystä" ja "sopusointuista maailmaan" koskevien 
periaatteidensa mukaisesti;

14. pyytää Kiinaa vastaamaan lisääntyvään kansainväliseen huoleen Kiinan sotilasbudjetista, 
joka ei ole avoin, ja joka virallisesti kasvoi 11,2 prosenttia vuonna 2012 80,6 miljardiin 
euroon;

15. korostaa Etelä-Kiinan meren maailmanlaajuista merkitystä, jonka kautta kulkee kolmasosa 
maailman kaupasta, ja kehottaa siksi kaikkia asianosaisia osapuolia pikaisesti sopimaan 
aluekiistansa Etelä-Kiinan merellä käyttäen kansainvälistä sovittelua, ja pidättymään 
yksipuolisista poliittisista ja sotilaallisista toimista;

16. panee merkille, että Pohjois-Korean hallinnon eloonjääminen riippuu oleellisesti Kiinasta; 
odottaa, että Kiina jatkossakin huolehtii vakaudesta Korean niemimaalla ja auttaa 
pikaisesti käynnistämään uudelleen kuuden osapuolen neuvottelut Pohjois-Korean 
ydinuhkasta ja ennen kaikkea parantamaan nopeasti Pohjois-Korean asukkaiden 
jokapäiväisiä elinoloja Kiinan toteuttamilla aloitteilla;

17. Toteaa, että Kiinan johto pitää uhkana Yhdysvaltojen uutta Aasiaa koskevaa strategiaa, 
jota kuvataan sanoilla "rebanace" ja "pivot"; kehottaa Kiinaa ja Yhdysvaltoja välttämään 
jännitystä ja asevarustelua Tyynellä valtamerellä; kehottaa Kiinaa kunnioittamaan 
Yhdysvaltojen elintärkeitä etuja turvaamalla vapaa liikkuvuus merillä;

18. arvostaa sitä, että Kiinan ja Afrikan yhteistyöfoorumissa (FOCAC), joka järjestettiin 
20. heinäkuuta 2012 Beijingissä, Kiinan johto tunnusti vakavan arvostelun Kiinan 
epätasapainoista, raaka-aineisiin keskittyvää Afrikan politiikkaa kohtaan, ja että tämä 
tunnustus näkyy siinä, että Kiina nykyisin avoimesti edistää toimiensa monipuolistamista 
Afrikassa; panee merkille selvät etniset ja strategiset epäkohdat Kiinan periaatteessa olla 
puuttumatta Afrikan sisäisiin politiikkoihin, kun on kyse kansan vastustuksesta sortavia 
hallintoja vastaan (esimerkiksi Sudan) tai kun tapahtuu hallinnon vaihdos (esimerkiksi 
Libya); panee merkille, että Kiinan kasvava läsnäolo Afrikassa on johtanut vakaviin 
sosiaalisiin jännitteisiin, mutta pitää myönteisenä sitä, että kiinalaiset yritykset ovat 
ilmoittaneet haluavansa kiinnittää enemmän huomiota sosiaaliseen vastuuseen toimissaan 
Afrikassa;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioiden, liittymässä olevien ja 
ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja 
Kiinan kansankongressille, Taiwanin hallitukselle ja Taiwanin lakiasäätävälle Yuanille.


