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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU és Kína közötti kapcsolatokról
(2012/2137(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Unió és Kína között 1975 májusában felvett diplomáciai kapcsolatokra,

– tekintettel a Kínával ápolt kapcsolatok fő jogi keretére, az 1985 májusában aláírt EK–Kína 
kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodásra1, amely magában foglalja a 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat, valamint az EU–Kína együttműködési 
programot,

– tekintettel az új partnerségi és együttműködési megállapodásról 2007 óta folyamatban 
lévő tárgyalásokra,

– tekintettel a 2003-ban indított EU–Kína stratégiai partnerségre,

– tekintettel a hivatalosan 1994-ben indított EU–Kína strukturált politikai párbeszédre és a 
stratégiai és külpolitikai kérdésekről szóló, 2010-ben indított magas szintű stratégiai
párbeszédre,

– tekintettel a Bizottság „EU–Kína: Közelebbi partnerség, növekvő felelősség” című, a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett 2006. október 24-i közleményére 
(COM(2006)0631),

– tekintettel a Bizottság „Fejlődő partnerség: közös érdekek és kihívások az EU és Kína 
kapcsolataiban” című politikai dokumentumára (COM(2003)0533), amelyet az Európai 
Tanács 2003. október 13-án fogadott el,

– tekintettel az Európai Tanács „EU–Kína stratégiai partnerség” című, 2006. december 11–
12-i tanácsi következtetéseire,

– tekintettel a 2007–2013-as időszakra szóló, Kínára vonatkozó bizottsági stratégiai 
dokumentumra, a 2011–2013-as időszakra szóló többéves indikatív programra, valamint a 
stratégiai dokumentum 2010-es félidős értékelésére és a 2011–2013-as időszakra szóló 
többéves indikatív program felülvizsgálatára,

– tekintettel Kínának az EU-ról szóló, 2003. október 13-án kiadott első politikai 
dokumentumára,

– tekintettel az 1995-ben indított, az EU és Kína közötti emberi jogi párbeszédre, és a 
párbeszéd két legújabb, 2011. június 16-án Pekingben tartott 30. és a 2012. május 29-én 
Brüsszelben tartott 31. fordulójára,

– tekintettel a Kína és az Unió közötti csaknem 60 – többek között a környezetvédelem, a 
regionális politika, a foglalkoztatás és a szociális ügyek, valamint a civil társadalom 

                                               
1 HL L 250., 1985.9.19., 2. o.
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területén folytatott – ágazati párbeszédre,
– tekintettel az EK és Kína között 1998 decemberében aláírt és 2000-ben hatályba lépett, 

majd 2004-ben és 2009-ben megújított tudományos és technológiai együttműködési 
megállapodásra1, a 2009. május 20-án aláírt tudományos és technológiai partnerségi 
megállapodásra, valamint az energiaügyi együttműködésről szóló, 2010. december 8-i 
EK–Kína közös nyilatkozatra,

– tekintettel az EU Galileo műholdas navigációs programjában való együttműködésről 
Kínával kötött megállapodásra, amelyet 2003. október 30-án írtak alá,

– tekintettel a 2012 februárjában Pekingben tartott 14. EU–Kína csúcstalálkozóra és a 
találkozó lezárásaként kiadott közös nyilatkozatra, 

– tekintettel a 2005. szeptemberi 8. EU–Kína csúcstalálkozón megállapított EU–Kína 
éghajlat-változási partnerségre és az ugyanitt kiadott, az éghajlatváltozásról szóló közös 
nyilatkozatra,

– tekintettel az energiabiztonságról szóló, 2012. május 3-i brüsszeli EU–Kína közös 
nyilatkozatra, valamint az EK és Kína közötti energia-párbeszéd keretében tartott 
2011. novemberi 5. ülésre,

– tekintettel a Kínai Kommunista Párt 2012 őszére tervezett 18. nemzeti kongresszusára, 
valamint a Politbüro Állandó Bizottságán belüli vezetőváltásra, amelyről várhatóan a 
kongresszuson határoznak,

– tekintettel a Kínával tartott legújabb parlamentközi ülésre, amelyre 2012. július 11–12-én 
Brüsszelben került sor,

– tekintettel a Kínáról szóló közelmúltbeli állásfoglalásaira, különösen „Az EU és Kína: 
kiegyenlítetlen kereskedelem?” című, 2012. május 23-i állásfoglalására2, a BRIC-
országokkal és más feltörekvő hatalmakkal kapcsolatos uniós külpolitika célkitűzéseiről 
és stratégiáiról szóló, 2012. február 2-i állásfoglalására3, valamint a közös kül- és 
biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről szóló, a 
2006. május 17-i intézményközi megállapodás II. része G. pontjának (43) bekezdése 
alapján az Európai Parlamenthez intézett 2009-es éves tanácsi jelentésről szóló, 
2011. május 11-i állásfoglalására4, 

– tekintettel az EU és Kína közötti kapcsolatokról szóló, 2006. szeptember 7-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel az emberi jogok Kínában történő megsértéséről, különösen Liu Hsziao-po 
ügyéről szóló, 2010. január 21-i állásfoglalására6 a kashgari helyzetről és az ottani 

                                               
1 HL L 6., 2000.1.11., 40. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0218.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0017.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0227.
5 HL C 305. E, 2006.12.14., 219. o.
6 HL C 305. E, 2010.11.11., 9. o.
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kulturális örökségről (Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína) szóló, 
2011. március 10-i állásfoglalására1, az Aj Vej-vej ügyéről szóló, 2011. április 7-i 
állásfoglalására2, a kínai kényszerabortusszal kapcsolatos botrányról szóló, 2012. július 5-
i állásfoglalására3, a Kínáról, a kisebbségek jogairól és a halálbüntetés alkalmazásáról 
szóló, 2011. november 26-i állásfoglalására4, valamint „Az emberi jogok helyzete a 
világban” című, 2009. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 
politikájáról szóló, 2010. december 16-i állásfoglalására5, 

– tekintettel az EU fegyverembargójára, amelyet az 1989. júniusi Tienanmen téri fellépés 
után vezettek be, és amelyet az Európai Parlament a közös kül- és biztonságpolitika főbb 
szempontjairól és alapvető választásairól szóló 2006. február 2-i állásfoglalásában6

támogatott,
– tekintettel az EU, Kína és Tajvan közötti kapcsolatokról és a távol-keleti biztonsági 

helyzetről szóló, 2005. július 7-i állásfoglalására7,

– tekintettel a Tibetről és Kínában az emberi jogok helyzetéről szóló korábbi 
állásfoglalásaira, valamint a „Tibet – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az 
oktatás fő nyelvévé” című, 2010. november 25-i állásfoglalására8, a Tibetről, különös 
tekintettel a szerzetesnők és szerzetesek önmaguk felgyújtása következtében történt 
haláláról szóló, 2011. október 27-i állásfoglalására9, és a tibeti emberi jogi helyzetről 
szóló, 2012. június 14-i állásfoglalására10,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel az Unió és Kína közötti stratégiai partnerség nagy jelentőséggel bír az Unió és Kína 
közötti kapcsolatok szempontjából, és e kapcsolat kiemelkedő fontosságú ahhoz, hogy 
válaszokat találjanak az olyan globális kérdésekre, mint a globális biztonság, a nukleáris 
fegyverek terjedésének megakadályozása és az éghajlatváltozás;

B. mivel Kína a bővülő gazdasági növekedés modelljéből a regionális és társadalmi 
méltányosság, és mindenekelőtt a stabilitás fenntartásának modellje irányába mutató 
társadalmi és gazdasági átalakulás folyamatán megy keresztül;

C. mivel a hatalmon lévő Kínai Kommunista Párt a 2012-es őszi 18. kongresszusán a 
legfontosabb politikai szerepek átadására készül;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0100.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0157.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0301.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0105.
5 HL C 169. E, 2012.6.15., 81. o.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0037.
7 HL C 157. E, 2006.7.6., 471. o.
8 HL C 99. E, 2012.4.3, 118. o.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0474.
10  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0257.
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D. mivel Hu Csin-tao már 2007-ben arra utasította a legmagasabb szintű igazságügyi 
fórumokat, hogy a bírákat három „mindenek felett álló elv” vezesse: a párt, a nép és a jog, 
ebben a sorrendben, és mivel nem sokkal ezután, 2012 márciusában a kínai igazságügyi 
minisztérium rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében engedélyük meghosszabbítása 
érdekében valamennyi jogásznak hűségesküt kell tennie a Kínai Kommunista Párt mellett;

E. mivel a hét hónapos várandós Feng Csien-mej meg nem született kislányának rendkívül 
kegyetlen kényszerabortuszával kapcsolatos, 2012. június közepén megjelent megrázó 
hírek a hivatalosan követett „egyke” politika eltörlésével kapcsolatos vitát váltottak ki;

F. mivel a Tajvani-szorosban a Kínai Népköztársaság és Tajvan között fennálló kapcsolatok 
terén az Unió az „egy Kína” elvet vallja;

G. mivel Kína a szociális emberi jogokat (például élelmiszerhez, ruházathoz, gazdasági 
fejlődéshez való jog), míg az Unió az egyéni emberi jogokat (például szólásszabadság, 
vallásszabadság és az egyesülés szabadsága) hangsúlyozza;

H. mivel Kína több mint 500 millió felhasználóval olyan ország, amely az internet iránt 
hatalmas érdeklődést mutat;

I. mivel Tibet és Hszincsiang nagy méretű autonóm területek alapvető jelentőségűek a Kínai 
Népköztársaság számára az „ország egységének” nézőpontjából, valamint kiemelkedő 
stratégiai, katonai és gazdasági jelentőségük miatt;

J. mivel a kínai állam öt vallást ismer el, nevezetesen a buddhizmust, a taoizmust, az 
iszlámot és a kereszténységet (a katolicizmust és protestantizmust egyaránt); mivel ezek 
mindegyike pekingi székhelyű központi irányítószervekkel rendelkezik, amelyekben a 
Kínai Kommunista Párthoz lojális tisztviselők dolgoznak; mivel a Kínai Kommunista Párt 
nevezi ki a legfőbb vallási vezetőket, és tiltja az el nem ismert vallási felekezetek, például 
a Falun Gong működését;

K. mivel jelenlegi gyorsan növekvő gazdasági és katonai hatalmának köszönhetően Kína 
látványos módon, szuperhatalomként tér vissza a 21. századi globális színtérre;

L. mivel a Kínai Népköztársaságnak a délkelet-ázsiai gazdasági regionalizáció és dinamikák 
terén játszott pozitív szerepét egyre nagyobb mértékben beárnyékolják a Dél-kínai-
tengeren Vietnámmal (Paracel/Hszisa-szigetek), illetve Vietnámmal, Malajziával, 
Indonéziával, Bruneijel, a Fülöp-szigetekkel és Tajvannal (Spratly/Nansha-szigetek) 
fennálló területi viták, amelyek mind halakban, illetve kőolaj- és földgázlelőhelyekben 
gazdag területeket érintenek;

M. mivel Kína szoros kapcsolatokat ápol Észak-Koreával, amely kapcsolatokat Mao Ce-tung 
szemléletesen olyan közelinek nevezett, mint „amilyen közel vannak a fogak az 
ajkakhoz”;

N. mivel a Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok jelentik a világ legfontosabb 
kétoldalú kötelékét, különösen a „Kínamerika” jelenség vagy Peking és Washington erős 
pénzügyi és gazdasági összefonódása miatt;



PR\909855HU.doc 7/9 PE494.557v01-00

HU

O. mivel Kína robbanásszerű növekedése leginkább Afrikában mutatkozik meg, amit az is 
jelez, hogy Kína kölcsönös kereskedelmi volumene 2009 és 2011 között a kínai 
statisztikák szerint látványos módon 80%-kal, 166,3 millliárd USD-re növekedett;

Az EU–Kína stratégiai partnerség és együttműködés

1. csatlakozik az Unió és Kína által a 2012. július 9–10-i pekingi magas szintű stratégiai 
párbeszéd során tett nyilvános kötelezettségvállaláshoz, amely szerint stratégiai 
partnerségükön keresztül jó példát mutatnak a 21. századi nemzetközi együttműködésre; 
támogatja és ösztönzi az Unió és Kína közötti csaknem hatvan ágazati párbeszédet azzal a 
meggyőződéssel, hogy a megerősített és részletesen meghatározott partnerség az Unió és 
Kína számára egyaránt kölcsönös hasznokkal jár majd;

Belpolitikai helyzet 

2. üdvözli a Nemzeti Népi Kongresszus által 2012 márciusában jóváhagyott 12. ötéves tervet 
(2011–2015), amely határozottan kezelni kívánja a tartósan magas gazdasági növekedés 
páratlan időszakának negatív mellékhatásait, így a súlyos környezeti fenyegetéseket, a 
regionális egyensúlytalanságokat, a növekvő jövedelembeli egyenlőtlenségeket és a 
szociális, gazdasági és jogi sérelmek ellen irányuló folyamatos kollektív tüntetéseket; 
kijelenti, hogy az európai kapacitások és tapasztalatok nagyon értékesnek bizonyulhatnak 
a kínai gazdaságban zajló innováció fenntartása és előmozdítása terén;

3. elismeri a Kínai Kommunista Párt társadalmi legitimációját, különös tekintettel sikeres 
gazdaságpolitikájára, azonban egyetért a független kínai gondolkodók és megfigyelők 
azon kritikájával, amely szerint ezt a legitimációt súlyosan fenyegeti a korábbi és jelenlegi 
pártvezetők – politikai és gazdasági kapcsolataiknak köszönhetően hatalmas vagyont 
birtokló – közeli családtagjainak „vörös arisztokráciája”; e súlyos helyzetre a 
közelmúltban Po Hszi-laj ügye is rámutatott; 

4. alig várja, hogy egy nyitott szellemű új pártvezetés eleget tegyen a Kínai Kommunista 
Párton belüli demokratizálódás és politikai reformok iránti ismételt felszólításainak; 
véleménye szerint kizárólag a hatékony politikai reformok szabhatnak gátat az önkényes 
tartományi, kerületi és helyi pártfőnökök csaknem teljes függetlenségének, akiknek a 
hatalommal való visszaélése nagymértékben rontja Kína nemzeti vezetőinek 
megbecsülését az országon belül és azon kívül egyaránt, különös tekintettel a rendkívül 
költséges és járványszerű korrupciós botrányokra;

5. egyetért azzal, hogy a kínai jogászok hevesen visszautasítják a Kínai Kommunista Párt 
melletti hűségesküt, mivel az a jogrendszer elleni támadásnak minősül, hiszen valamennyi 
jogásznak az alkotmányra, nem pedig egy politikai pártra vagy szervezetre kellene 
felesküdnie; 

6. hangsúlyozza, hogy jóllehet a kényszerabortuszok szigorúan jogellenesek Kínában, a 
családtervezési tisztviselők ismétlődően abortuszra vagy sterilizációra kényszerítik a 
nőket; elítéli az úgynevezett „szociális fenntartási díjat”, amely a többgyermekes szülőkre 
kirótt, gyakran rendkívül magas bírság (ilyen bírság kiszabására került sor Feng Csien-mej 
tragikus esetében is); teljes mértékben támogatja az egygyermekes politikával való 
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felhagyásért kiáltó kínai hangokat;

7. üdvözli a Kínai Népköztársaság és Tajvan közötti fokozott kapcsolatépítést; megjegyzi, 
hogy Kína határozottan a Tajvannal való újraegyesítésre törekszik; hangsúlyozza, hogy 
ezt a politikai törekvést továbbra is súlyosan aláássák a Tajvan ellen indított kínai rakéták 
és Tajvan Kína általi nemzetközi elszigetelése; elvárja, hogy Kína, Tajvan és az Unió 
tiszteletben tartsák a tajvani polgároknak az országuk nemzetközi jogállására vonatkozó 
szabad választását;

Emberi jogok

8. csodálja azon számos kínai polgár bátorságát és társadalmi felelősségvállalását, akik 
védelmezik országukban az értékes szociális jogokat, de kifogásolja azt a sajnálatos tényt, 
hogy számos ilyen személynek hatósági üldöztetésben és büntetésben van része az olyan 
jól ismert társadalmi veszélyek és bűncselekmények elleni küzdelemre irányuló 
erőfeszítései miatt, mint a korrupció, a hivatali visszaélés, a környezetkárosítás, az AIDS-
fertőzés, az ételmérgezés, az iskolákkal kapcsolatos építési csalások vagy a gyakran a 
helyi párthatóságok által elkövetett illegális föld- és ingatlankisajátítások; arra sürgeti a 
kínai vezetőket, hogy ösztönözzék a polgári felelősségvállalást a szociális emberi 
jogoknak való megfelelés és azon személyek rehabilitációja érdekében, akik e jogok 
jogvédőiként hatósági üldöztetést és büntetést szenvedtek el; elvárja továbbá, hogy a 
felelősségteljes kínai vezetés szigorúan tartsa be az egyéni emberi jogokat;

9. megjegyzi, hogy a kínai kormány az államtitoksértést, a nemzeti büszkeség megsértését, 
az ország etnikai egységének veszélyeztetését vagy a „jogellenes tüntetésekre” vagy 
„tömeggyűlésekre” irányuló felhívásokat tiltó új törvényen keresztül fokozza az internet 
ellenőrzését; kritikai észrevételeinek ad hangot azzal kapcsolatban, hogy e tilalmak 
többnyire homályos megfogalmazása teret enged a korlátok nélküli cenzúrának;

10. elismeri a kínai kormány Tibet és Hszincsiang terület gazdasági fejlesztésére irányuló 
rendkívüli erőfeszítéseit; arra sürgeti a kínai kormányt, hogy politikailag felelős módon, a 
tibeti és ujguri hagyományos kultúrák és életstílusok tiszteletben tartása és védelmezése 
mellett járjon el; véleménye szerint Peking nem nyerheti meg a tibeti és ujgur nép szívét 
és odaadását azzal, hogy milliókat költ térfigyelő kamerákra vagy az elnyomó politikai 
módszerekre;

11. hangsúlyozza, hogy a szigorú elnyomási politika ellenére Kínában vallási újjáéledés van 
folyamatban, amit a számos vallásgyakorlási helyszín ismételt megnyitása vagy 
újjáépítése is mutat; arra sürgeti a kínai hatóságokat, hogy a vallások ellenőrzésére 
irányuló hatástalan politikájukat váltsák fel egy valódi vallásszabadságot kínáló 
politikával;

12. szeretné, ha a virágzó protestáns házi gyülekezetek és a földalatti katolikus egyház szintén 
hivatalos elismerést nyernének a kínai államtól; határozottan elítél a hatóságoktól induló 
minden olyan kísérletet, amely e nyilvántartásba nem vett egyházaknak a 
vallásszabadsághoz való alapvető joguktól való megfosztására irányulnak;
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13. arra sürgeti a Kínai Népköztársaságot, hogy visszanyert globális pozícióját felelős módon, 
a saját maga által meghatározott „békés fejlődés” és „harmonikus világ” szempontjainak 
megfelelően használja fel;

14.  arra kéri Kínát, hogy oszlassa el az át nem látható – 2012-ben hivatalosan 11,2%-kal, 
80,6 milliárd EUR-ra emelkedett – katonai költségvetése körül kialakult növekvő 
nemzetközi aggályokat;

15. hangsúlyozza a Dél-kínai-tenger globális jelentőségét, hiszen e tengeren bonyolódik le a 
világ kereskedelmének egyharmada, ezért sürgősen felszólít valamennyi érdekelt felet, 
hogy nemzetközi döntőbíróság útján rendezzék a Dél-kínai-tengert érintő vitatott területi 
követeléseiket, és tartózkodjanak az egyoldalú politikai és katonai fellépéstől;

16. megjegyzi, hogy az észak-koreai rezsim továbbélése alapvetően Kínától függ; reméli, 
hogy Kína továbbra is felelősséget vállal a Koreai-félsziget stabilitásáért, mihamarabb 
ismét felveszi az Észak-Korea tárgyában folytatott hatoldalú tárgyalásokat, és 
mindenekelőtt a különböző kínai ösztönzők útján gyökeresen javítja az észak-koreai 
polgárok mindennapi életkörülményeit;

17. megjegyzi, hogy a kínai vezetés fenyegetésként értékeli az Ázsiával szembeni új amerikai 
„kiegyensúlyozási” vagy „pillér” stratégiát; arra bátorítja Kínát és az Egyesült Államokat, 
hogy a Csendes-óceán térségében kerüljék el a feszültséget és a fegyverkezési versenyt; 
arra sürgeti Kínát, hogy tartsa tiszteletben a tengereken való szabad közlekedés 
biztosításában rejlő alapvető amerikai érdekeket;

18. nagyra értékeli, hogy a kínai vezetés a Kína és Afrika közötti együttműködési fórum 
2012. július 20-án Pekingben tartott ülésén elismerte a kiegyensúlyozatlan, nyersanyag-
orientált politikáját érintő súlyos kritikákat, amit az is jelez, hogy jelenleg a kontinensen 
végzett tevékenységeinek diverzifikációjáról szóló nyílt promóciót folytat; rámutat az 
afrikai belpolitikai kérdésekkel – legyen szó akár az elnyomó rendszerekkel szembeni 
népi ellenállásról (például Szudán) vagy rendszerváltásról (például Líbia) – szembeni 
kínai be nem avatkozási politika nyilvánvaló erkölcsi és stratégiai hibáira; megjegyzi, 
hogy az Afrikában tapasztalható fokozott kínai jelenlét súlyos társadalmi feszültségekhez 
vezetett, de üdvözli, hogy a kínai társaságok hajlandóságukat fejezték ki amellett, hogy 
afrikai tevékenységeik során nagyobb hangsúlyt helyezzenek a társadalmi 
felelősségvállalásra;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az Európai Külügyi 
Szolgálatnak, a Bizottságnak, a tagállamok, a csatlakozó és tagjelölt államok 
kormányainak és parlamentjeinek, a Kínai Népköztársaság kormányának és a Kínai 
Nemzeti Népi Kongresszusnak, valamint a tajvani kormánynak és a tajvani 
törvényhozásnak, a Jüannak.


