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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES ir Kinijos santykių
(2012/2137(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ES ir Kinijos diplomatinių santykių užmezgimą 1975 m. gegužės mėn.,

– atsižvelgdamas į svarbiausią santykių su Kinija teisinį pagrindą, t. y. 1985 m. gegužės 
mėn. pasirašytą EB ir Kinijos prekybos ir ekonomikos bendradarbiavimo susitarimą1, 
kuris aprėpia ekonominius ir prekybinius santykius bei ES ir Kinijos bendradarbiavimo 
programą,

– atsižvelgdamas į nuo 2007 m. besitęsiančias derybas dėl naujojo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo;

– atsižvelgdamas į ES ir Kinijos strateginę partnerystę, prasidėjusią 2003 m.,

– atsižvelgdamas į ES ir Kinijos 1994 m. pradėtą struktūrinį politinį dialogą ir 2010 m. 
pradėtą aukšto lygio strateginį dialogą strateginiais ir užsienio politikos klausimais,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 24 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui „ES ir Kinija: artimesni partnerių ryšiai, didesnė atsakomybė“ 
(COM(2006)632 galutinis),

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. Tarybos patvirtintą Komisijos politikos dokumentą 
„Bręstanti partnerystė – bendri interesai ir iššūkiai ES ir Kinijos santykiuose“ 
(COM(2003)0533),

– atsižveldgamas į 2006 m. gruodžio 11–12 d. Europos Tarybos išvadas „ES ir Kinijos 
strateginė partnerystė“,

– atsižvelgdamas į Komisijos strateginį dokumentą dėl Kinijos 2007–2013 m., daugiametę 
orientacinę programą 2011–2013 m. ir strateginio dokumento vidurio laikotarpio peržiūrą 
ir daugiametės orientacinės programos 2011–2013 m. peržiūrą, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 13 d. paskelbtą pirmąjį Kinijos politikos dokumentą dėl 
ES,

– atsižvelgdamas į 1995 m. pradėtą ES ir Kinijos dialogą dėl žmogaus teisių ir į paskutinius 
du dialogo etapus – 30–ąjį etapą, 2011 m. birželio 16 d. surengtą Pekine, ir 31–ąjį etapą, 
2012 m. gegužės 29 d. surengtą Briuselyje,

– atsižvelgdamas į vykstančius beveik 60 sektorių Kinijos ir Sąjungos dialogus, inter alia, 
aplinkos apsaugos, regioninės politikos, užimtumo, socialinių reikalų ir pilietinės 
visuomenės klausimais,

                                               
1 OL L 250, 1985 9 19, p. 2.
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– atsižvelgdamas į 1998 m. gruodžio mėn. pasirašytą EB ir Kinijos mokslinio ir 
technologinio bendradarbiavimo susitarimą, įsigaliojusį 2000 m.1 ir atnaujintą 2004 m. ir 
2009 m., į 2009 m. gegužės 20 d. pasirašytą mokslo ir technologijų partnerystės susitarimą 
ir į 2010 m. gruodžio 8 d. ES ir Kinijos bendrą pareiškimą dėl energetinio 
bendradarbiavimo,

– atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 30 d. su Kinija pasirašytą susitarimą dėl 
bendradarbiavimo ES Galileo palydovinės navigacijos programoje,

– atsižvelgdamas į 14–ąjį ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimą, vykusį 2012 m. vasario 
mėn. Pekine, ir paskelbtą to susitikimo bendrą pareiškimą; 

– atsižvelgdamas į ES ir Kinijos partnerystę klimato kaitos srityje ir bendrą deklaraciją dėl 
klimato kaitos, pasirašytus 8–ajame ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikime 2005 m. 
rugsėjo mėn.;

– atsižvelgdamas į ES ir Kinijos bendrą deklaraciją dėl energetinio saugumo, pasirašytą  
Briuselyje 2012 m. gegužės 3 d., ir 2011 m. lapkričio mėn. 5–ąjį susitikimą dėl EK ir 
Kinijos dialogo energetikos klausimais;

– atsižvelgdamas į 18–ąjį Kinijos komunistų partijos nacionalinį kongresą, planuojamą 
surengti 2012 m. rudenį, ir politbiuro nuolatinio komiteto vadovybės pasikeitimus, dėl 
kurių bus sprendžiama to kongreso metu;

– atsižvelgdamas į naujausią tarpparlamentinį susitikimą su Kinija, vykusį 2012 m. liepos 
11-12 d. Briuselyje;

– atsižvelgdamas į savo naujausias rezoliucijas dėl Kinijos, ypač į 2012 m. gegužės 23 d. 
rezoliuciją „ES ir Kinijos prekybos pusiausvyros trūkumas“2, ir į 2012 m. vasario 2 d. 
rezoliuciją „ES užsienio politikos dėl BRICS ir kitų besiformuojančios rinkos ekonomikos 
šalių3, į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl 2009 m. Tarybos metinio pranešimo 
Europos Parlamentui dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindinių 
aspektų ir esminių pasirinkimų, pateiktą Europos Parlamentui pagal 2006 m. gegužės 
17 d. tarpinstitucinio susitarimo II dalies G antraštinės dalies 43 skirsnį4; 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių5;

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 21 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl žmogaus teisių 
pažeidimų Kinijoje, visų pirma dėl Liu Xiaobo bylos6, į 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl
padėties Kašgaro mieste ir kultūros paveldo (Sindziango uigūrų autonominis regionas, 
Kinija)7, į 2011 m balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Ai Weiwei bylos1, į 2012 m. liepos 5 d. 

                                               
1 OL L 6, 2000 1 11, p. 40.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0218.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0017.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0227.
5 OL C 305 E, 2006 12 14, p. 219.
6 OL C 305 E, 2010 11 11, p. 9.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0100.
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rezoliuciją dėl skandalo dėl priverstinių abortų Kinijoje2, į 2011 m. lapkričio 26 d. 
rezoliuciją „Kinijos. Mažumų teisės ir mirties bausmės taikymas“3, į 2010 m. gruodžio 
16 d. rezoliuciją dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir 
Europos Sąjungos politikos šioje srityje4; 

– atsižvelgdamas į ES ginklų embargą, paskelbtą po 1989 m. birželio mėn. Tiananmenio 
represijų ir Europos Parlamento paremtą 2006 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl pagrindinių 
Bendros užsienio ir saugumo politikos pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų5;

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES, Kinijos ir Taivanio santykių 
ir saugumo Tolimuosiuose Rytuose6;

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Tibeto ir dėl žmogaus teisių padėties 
Kinijoje, ir į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją „Tibetas. Planai, kad kinų kalba būtų 
pagrindinė švietimo kalba“7, į 2011 m. spalio27 d. rezoliuciją dėl Tibeto, ypač vienuolių 
vyrų ir moterų susideginimo atvejų8, ir į 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus 
teisių padėties Tibete9;

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį;

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7–0000/2012);

A. kadangi ES ir Kinijos strateginė partnerystė yra labai svarbi ES ir Kinijos santykiams, ir 
šie santykiai svarbūs ieškant atsakymų į pasaulinius iššūkius, tokius kaip visuotinis 
saugumas, branduolinio ginklo neplatinimas ir klimato pokyčiai; 

B. kadangi Kinijoje vyksta socialinis ir ekonominis perėjimo iš plataus ekonominio augimo 
modelio į modelį, kuriuo siekiama regioninio ir socialinio teisingumo ir, svarbiausia –
išlaikyti stabilumą, procesas;

C. kadangi valdančioji Kinijos komunistų partija (KKP) rengiasi vyksiančioms svarbioms 
politinės vadovybės permainoms 2012 m. rudenį vyksiančio 18–ojo kongreso metu;

D. kadangi prezidentas Hu Jintao 2007 m. jau buvo nurodęs aukščiausio lygio teismams, kad 
teisėjai turėtų vadovautis trijomis „viršenybėmis“: partija, žmonėmis ir įstatymais, šia 
tvarka, ir kadangi tinkamu laiku Kinijos teisingumo ministerija 2012 m. kovo mėn. priėmė 
sprendimą, kad visi advokatai, norėdami gauti arba atnaujinti savo licenciją, turi duoti 
ištikimybės priesaiką KKP;

E. kadangi 2012 m. birželio vidurio šokiruojančios naujienos dėl labai žiauraus priverstinio 
                                                                                                                                                  
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0157.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0301.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0105.
4 OL C 169 E, 2012 6 15, p. 81.
5 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0037.
6 OL C 157 E, 2006 7 6, p. 471.
7 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 118.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0474.
9 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0257.
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aborto, atlikto dukters besilaukusiai Feng Jianmei 7 nėštumo mėnesį, sukurstė diskusijas 
dėl oficialaus vieno vaiko politikos panaikinimo;

F. kadangi ES laikosi vadinamosios vienos Kinijos politikos KLR ir Taivano valstybių 
tarpusavio santykiuose;

G. kadangi Kinija pabrėžia socialines žmogaus teises (pvz., maistas, drabužiai, ekonominė 
plėtra), o ES pabrėžia asmenines žmogaus teises (pvz., žodžio, religijos, asociacijos 
laisvė);

H. kadangi Kinija yra aistringų interneto mėgėjų šalis, kurioje yra daugiau nei 500 milijonų 
vartotojų;

I. kadangi didžiosios autonominės Tibeto ir Sindziango provincijos yra gyvybiškai svarbios 
KLR „valstybės vienybės“ požiūriu ir dėl jų didelės strateginės, karinės ir ekonominės 
svarbos;

J. kadangi Kinijos valstybė pripažįsta penkias religijas, t. y. budizmą, daoizmą, islamą ir 
krikščionybę (katalikybę ir protestantizmą); kadangi vyrauja centralizuoti valdymo 
organai, kurių pagrindinės būstinės yra Pekine ir juose dirba ištikimi KKP pareigūnai; 
kadangi KKP skiria vyriausius religinius lyderius ir draudžia nepatvirtintas sektas, 
pavyzdžiui, Falun Gong;

K. kadangi 21–ajame amžiuje nuolat sparčiai augant Kinijos ekonominei ir karinei galiai 
stebimas įspūdingas Kinijos kaip supervalstybės sugrįžimas į pasaulinę areną;

L. kadangi KLR ekonomikos regionalizacijos ir dinamikos teigiamą vaidmenį Pietryčių 
Azijoje vis labiau nustelbia teritoriniai ginčai su Vietnamu Pietų Kinijos jūroje (dėl 
Paracelio (Sišos) salų) ir su Vietnamu, Malaizija, Indonezija, Brunėjumi, Filipinais ir 
Taivanu (dėl Spratlio (Nanšos) salų) dėl teritorijų, kurių visose yra gausu žuvų, taip pat 
naftos ir dujų atsargų;

M. kadangi Kinija palaiko glaudžius ryšius su Šiaurės Korėja, kurie Mao Dzeduno 
apibūdinami „artimi, kaip lūpos ir dantys“;

N. kadangi Kinijos ir JAV santykiai yra svarbiausi pasaulio dvišaliai ryšiai, ypač dėl 
„Kinijos–Amerikos“ reiškinio, arba dėl stiprių finansinių ekonominių Pekino ir 
Vašingtono ryšių;

O. kadangi niekur pasaulyje Kinijos staigus augimas nėra ryškiau matomas nei Afrikoje, kaip 
rodo įspūdingos Kinijos dvišalės prekybos apimtys, kurios, remiantis Kinijos statistikos 
duomenimis, 2009–2011 m. išaugo 80% iki 166,3 mlrd. JAV dolerių;

ES ir Kinijos strateginė partnerystė ir bendradarbiavimas

1. prisijungia prie viešųjų įsipareigojimų, prisiimtų 2012 m. liepos 9–10 d. Pekine vykusio 
ES ir Kinijos aukšto lygio strateginio dialogo metu, kuriais būtų nustatytas gero 
tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys 21–ajame amžiuje įgyvendinant jų strategines 
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partnerystes; remia ir skatina beveik 60 ES ir Kinijos sektorių dialogus, įsitikinęs, kad 
tvirtesnė ir gerai išvystyta partnerystė bus abipusiai naudinga tiek ES, tiek Kinijai;

Vidaus padėtis 

2. palankiai vertina 12–ą penkerių metų planą (2011-2015 m.), patvirtintą 2012 m. kovo 
mėn. vykusio Nacionalinio liaudies kongreso metu, kuriame išdėstytomis priemonėmis 
ketinama spręsti problemas, susijusias su precedento neturinčio ekonomikos augimo 
laikotarpio neigiamu šalutiniu poveikiu, pvz., dėl opių aplinkosaugos grėsmių, regionų 
skirtumų, didėjančios pajamų nelygybės ir besitęsiančių kolektyvinių protestų dėl 
socialinių, ekonominių ir teisinių skundų; teigia, kad Europos galimybės ir patirtis gali 
būti labai vertingos palaikant ir skatinant naujoves Kinijos ekonomikoje;

3. pripažįsta KKP visuotinį teisėtumą, ypač atsižvelgiant į jos sėkmingą ekonominę politiką, 
tačiau pritaria nepriklausomų Kinijos mokslininkų ir stebėtojų kritikai, kad šiam 
teisėtumui yra iškilusi rimta grėsmė dėl „raudonosios aristokratijos“, buvusių ir esamų 
partijos lyderių artimų šeimos narių, turinčių didžiulius turtus ir turinčių politinių ir 
ekonominių ryšių; apie situacijos rimtumą galima spręsti iš neseniai paskelbtos Bo Xilai 
bylos; 

4. laukia, kad būtų greičiau įgyvendinami pakartotiniai demokratizacijos raginimai ir 
politinės reformos KKP viduje renkant plačių pažiūrų naują partijos vadovybę; mano, kad 
tik veiksmingos politinės reformos gali pažaboti pusiau nepriklausomus, despotiškus 
provincijų, rajonų ir vietinius partijų bosus, kurių piktnaudžiavimas valdžia, ypač turint 
minty labai nuostolingus ir būdingus korupcijos atvejus, kenkia Kinijos nacionalinės 
vadovybės reputacijai tiek viduje, tiek išorėje;

5. pritaria Kinijos teisininkų privalomos ištikimybės priesaikos KKP ryžtingam atmetimui, 
nes tai yra teisinės sistemos pažeidimas, kadangi teisininkai turėtų prisiekti Konstitucijai, 
o ne politinei partijai ar organizacijai; 

6. pabrėžia, kad nors priverstiniai abortai yra griežtai neteisėti Kinijoje, šeimos planavimo 
pareigūnai nuolat priverčia moteris atlikti abortus ar sterilizaciją; smerkia vadinamąjį 
„socialinės priežiūros mokestį“, kuris dažnai yra pernelyg didelė bauda, kurią turi mokėti 
tėvai papildomo vaiko gimimo atveju, kaip buvo Feng Jianmei tragedijos atveju;  
visapusiškai remia Kinijos balsus, reikalaujančius nutraukti vieno vaiko politiką;

7. palankiai vertina stiprėjančius KLR ir Taivano kontaktus; atkreipia dėmesį į tvirtą Kinijos 
siekį susivienyti su Taivanu; pabrėžia, kad šiam politiniam tikslui labai stipriai kenkia į 
Taivaną nukreiptos Kinijos raketos ir Kinijos vykdoma Taivano tarptautinė izoliacija; 
tikisi, kad Kinija, Taivanas ir ES gerbs Taivano piliečių laisvą pasirinkimą dėl savo šalies 
tarptautinio statuso;

Žmogaus teisės

8. žavisi daugelio Kinijos piliečių drąsa ir socialine atsakomybe ginant svarbias socialines 
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teises savo šalyje, bet smerkia tragišką esamą reikalų padėtį, kai keli iš jų yra oficialiai 
persekiojami ir baudžiami už jų pastangas siekiant kovoti su gerai žinomais socialiniais 
pavojais ir nusikalstamomis veikomis, pvz., korupcija, piktnaudžiavimu tarnyba, žala 
aplinkai, AIDS plitimu, maisto apnuodijimu, statybų tvarkos pažeidimais mokyklose, 
nelegaliu žemės ir nekilnojamojo turto nusavinimu, dažnai vykdomu vietos partijų 
valdžios institucijų; ragina Kinijos vadovybę skatinti pilietinę atsakomybę stebėti 
socialines žmogaus teises ir reabilituoti oficialiai persekiojamus ir nubaustus šių teisių 
gynėjus, taip pat tikisi, kad atsakinga Kinijos vadovybė griežtai gerbs žmogaus teises;

9. pažymi, kad Kinijos vyriausybė griežtina interneto priežiūrą naujais įstatymais, 
draudžiančiais valstybės paslapčių išdavystę, kenkimą nacionaliniam pasididžiavimui, 
kelti grėsmę šalies etninei vienybei arba raginti rengti „neteisėtus protestus“ arba 
„neteisėtus mitingus“; kritikuoja tai, kad šie draudimai yra gana miglotai suformuluoti ir 
taip atveria kelią nežabotai cenzūrai;

10. pripažįsta milžiniškas Kinijos vyriausybės pastangas plėtoti Tibeto ir Šindžiango regionų 
ekonomiką; ragina Kinijos vyriausybę veikti politiškai atsakingai, gerbti ir apsaugoti 
Tibeto ir uigūrų tradicines kultūras ir gyvenimo būdą; mano, kad Pekinas negali užkariauti 
Tibeto ir Uigūrų tautų širdžių ir protų, turėdamas milijonus stebėjimo kamerų ar 
taikydamas represinius teisėtvarkos metodus;

11. pabrėžia, kad, nepaisant šiurkščių represijų politikos, Kinijoje vyksta religinis atgimimas, 
kurio metu iš naujo atidaroma ar rekonstruojama daugybė šventovių; ragina Kinijos 
valdžios institucijas pakeisti savo neefektyvią politiką iš religiją kontroliuojančios į 
suteikiančią tikrą religijos laisvę;

12. pageidauja, kad klestinčios protestantų bažnyčios ir slaptai veikiančios katalikų bažnyčios 
gautų Kinijos valstybės oficialų pripažinimą; griežtai smerkia visas valdžios institucijų 
pastangas iš šių neregistruotų  bažnyčių atimti jų pagrindinę religijos laisvės teisę;

Padėtis užsienio reikalų srityje

13. ragina KLR atsakingai panaudoti savo atgautą padėtį pasaulyje veikiant pagal savo 
„taikaus vystymosi“ ir „darnaus pasaulio“ kriterijus;

14.  prašo Kinijos išsklaidyti augantį tarptautinį susirūpinimą dėl neskaidraus karinio 
biudžeto, kuris 2012 m. oficialiai padidėjo 11,2% iki 80,6 mlrd. eurų;

15. pabrėžia Pietų Kinijos jūros, per kurią vežama apie trečdalis pasaulio prekių, pasaulinę 
svarbą ir todėl skubiai kreipiasi į visas susijusias šalis, kad šios kreiptųsi į tarptautinį 
arbitražą ir išspręstų savo prieštaringas teritorines pretenzijas dėl Pietų Kinijos jūros ir 
susilaikytų nuo vienašališkų politinių ir karinių veiksmų;

16. pažymi, kad Šiaurės Korėjos režimo išlikimas iš esmės priklauso nuo Kinijos; tikisi, kad 
Kinija ir toliau prisiims atsakomybę užtikrinant stabilumą Korėjos pusiasalyje, greitai 
atnaujins šešiašales derybas dėl Šiaurės Korėjos branduolinės grėsmės ir, visų pirma, 
įvairiomis paskatomis sieks smarkiai pagerinti Šiaurės Korėjos piliečių kasdienio 
gyvenimo sąlygas;
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17. pažymi, kad nauja Amerikos strategija „subalansuoti“ arba „perkelti atsparos ašį“ į Aziją 
yra suvokiama kaip grėsmė Kinijos vadovaujančiam vaidmeniui; skatina Kinija ir JAV 
vengti įtampos ir ginklavimosi lenktynių Ramiajame vandenyne; ragina Kiniją gerbti 
gyvybiškai svarbius Amerikos interesus užtikrinant laisvą judėjimą jūrose;

18. vertina Kinijos vadovybės rimtos kritikos pripažinimą dėl savo nesuderintos, į žaliavos ir 
medžiagas Afrikoje orientuotos politikos per Kinijos ir Afrikos bendradarbiavimo forumą 
(angl. FOCAC), vykusį 2012 m. liepos 20 d. Pekine, kurio metu buvo parodytas dabartinis 
atviras veiklos žemyne diversifikacijos skatinimas; atkreipia dėmesį į akivaizdžius etinius 
ir strateginius Kinijos nesikišimo į Afrikos vidaus politikos reikalus gyventojų 
pasipriešinimų dėl represinių režimų atvejais (pvz., Sudanas), arba režimo pasikeitimo 
atvejais (pvz., Libija ) principo trūkumus; atkreipia dėmesį į tai, kad didėjantis Kinijos 
dalyvavimas Afrikoje sukėlė rimtų socialinių įtampų, tačiau palankiai vertina tai, kad 
Kinijos bendrovės išreiškė norą skirti daugiau dėmesio socialinės atsakomybės 
klausimams jų veiklos Afrikoje atžvilgiu;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, EIVT, Komisijai, valstybių narių, 
stojančių šalių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybei, Kinijos Respublikos Nacionaliniam Liaudies Kongresui, 
Taivano vyriausybei ir Taivano parlamentui.


