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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Par ES un Ķīnas attiecībām
(2012/2137(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ES un Ķīnas diplomātisko attiecību izveidi 1975. gada maijā,

– ņemot vērā galveno tiesisko regulējumu attiecībām ar Ķīnu, tas ir, EK un Ķīnas 
1985. gadā parakstīto Tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības nolīgumu1, kas attiecas uz 
ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām, kā arī ES un Ķīnas sadarbības programmu,

– ņemot vērā kopš 2007. gada notiekošās sarunas par jaunu Partnerības un sadarbības 
līgumu,

– ņemot vērā ES un Ķīnas stratēģisko partnerību, kas tika uzsākta 2003. gadā,

– ņemot vērā 1994. gadā formāli uzsākto ES un Ķīnas strukturēto politisko dialogu un 
2010. gadā uzsākto augsta līmeņa stratēģisko dialogu par stratēģiskiem un ārpolitikas 
jautājumiem,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 24. oktobra paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam „ES un Ķīna — ciešāka partnerība, augoša atbildība” (COM(2006) 632 
galīgā redakcija),

– ņemot vērā Eiropadomes 2003. gada 13. oktobrī apstiprināto Komisijas politikas 
dokumentu „Nobriedusi partnerība — kopīgas intereses un izaicinājumi ES un Ķīnas 
attiecībās” (COM(2003) 0533),

– ņemot vērā 2006. gada 11.–12. decembra Eiropadomes secinājumus „ES un Ķīnas 
stratēģiskā partnerība”,

– ņemot vērā Komisijas stratēģijas dokumentu par Ķīnu 2007.–2013. gadam, daudzgadu 
indikatīvo programmu 2011.–2013. gadam un stratēģijas dokumenta 2010. gada 
vidusposma pārskatu un daudzgadu indikatīvās programmas 2011.–2013. gadam pārskatu,

– ņemot vērā Ķīnas 2003. gada 13. oktobrī izdoto pirmo politikas dokumentu attiecībā uz 
ES,

– ņemot vērā 1995. gadā uzsākto ES un Ķīnas dialogu par cilvēktiesībām un šā dialoga 
divas pēdējās kārtas — 30. kārtu, kas notika 2011. gada 16. jūnijā Pekinā, un 31. kārtu, 
kas notika 2012. gada 29. maijā Briselē,

– ņemot vērā gandrīz 60 pašreiz notiekošos Ķīnas un Savienības nozaru dialogus, kas cita 
starpā attiecas uz vides, reģionālās politikas, nodarbinātības un sociālo lietu, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības jautājumiem,

                                               
1 OV L 250, 19.9.1985., 2. lpp.
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– ņemot vērā 1998. gada decembrī parakstīto EK un Ķīnas sadarbības līgumu zinātnes un 
tehnoloģiju jomā, kas stājās spēkā 2000. gadā1 un tika atjaunots 2004. un 2009. gadā, 
partnerības līgumu zinātnes un tehnoloģiju jomā, kas tika parakstīts 2009. gada 20. maijā, 
un EK un Ķīnas 2010. gada 8. decembra kopīgo paziņojumu par sadarbību enerģijas jomā,

– ņemot vērā 2003. gada 30. oktobrī parakstīto nolīgumu ar Ķīnu par sadarbību ES 
satelītnavigācijas programmas „Galileo” ietvaros,

– ņemot vērā ES un Ķīnas 14. augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika 2012. gada februārī 
Pekinā, un kopīgo paziņojumu, kas tika izdots pēc minētās sanāksmes,

– ņemot vērā ES un Ķīnas vienošanos par partnerību klimata pārmaiņu jomā un Kopīgo 
deklarāciju par klimata pārmaiņām, kas pieņemta ES un Ķīnas 8. augstākā līmeņa 
sanāksmē 2005. gada septembrī,

– ņemot vērā ES un Ķīnas 2012. gada 3. maijā Briselē pieņemto Kopīgo deklarāciju par 
energodrošību un EK un Ķīnas 5. sanāksmi saistībā ar dialogu enerģētikas jomā 
2011. gada novembrī,

– ņemot vērā 2012. gada rudenī plānoto Ķīnas Komunistiskās partijas 18. Nacionālo 
kongresu un politbiroja pastāvīgās komitejas vadības maiņu, par ko plānots lemt kongresā,

– ņemot vērā pēdējo parlamentāro sanāksmi ar Ķīnu, kas notika Briselē 2012. gada 11.–
12. jūlijā,

– ņemot vērā Parlamenta nesenās rezolūcijas par Ķīnu, jo īpaši 2012. gada 23. maija 
rezolūciju par iespējamo līdzsvara trūkumu ES un Ķīnas tirdzniecībā2, 2012. gada 
2. februāra rezolūciju par ES ārpolitiku attiecībā uz BRICS valstīm un citām jaunām 
lielvarām — mērķi un stratēģijas3, un 2011. gada 11. maija rezolūciju par Padomes gada 
ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) 
galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2009. gadā, kuru Eiropas Parlamentam 
iesniedza, piemērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma II daļas G sadaļas 
43. punktu4, 

– ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 7. septembra rezolūciju par ES un Ķīnas attiecībām5,

– ņemot vērā 2010. gada 21. janvāra cilvēktiesību rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem 
Ķīnā, jo īpaši Liu Xiaobao lietu6, 2011. gada 10. marta rezolūciju par stāvokli Kašgarā 
(Ķīna, Sjiņdzjanas Uiguru autonomais reģions) un tās kultūras mantojumu7, 2011. gada 
7. aprīļa rezolūciju par Ai Weiwei lietu8, 2012. gada 5. jūlija rezolūciju par piespiedu 

                                               
1 OV L 6, 11.1.2000., 40. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0218.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0017.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0227.
5 OV C 305 E, 14.12.2006., 219. lpp.
6 OV C 305 E, 11.11.2010., 9. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0100.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0157.
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aborta skandālu Ķīnā1, 2011. gada 26. novembra rezolūciju par Ķīnu — mazākumtautību 
tiesības un nāvessoda piemērošana2, 2010. gada 16. decembra rezolūciju par 2009. gada 
ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politiku cilvēktiesību jomā3, 

– ņemot vērā ES ieroču embargo, kas tika piemērots pēc 1989. gada jūnija notikumiem 
Tjaņaņmeņas laukumā un kas ir pamatots uz Eiropas Parlamenta 2006. gada 2. februāra 
rezolūciju attiecībā uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas galvenajiem aspektiem un 
pamatvirzienu izvēli4,

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 7. jūlija rezolūciju par ES attiecībām ar Ķīnu un 
Taivānu un drošību Tālajos Austrumos5,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekš pieņemtās rezolūcijas par Tibetu un cilvēktiesību stāvokli 
Ķīnā un Parlamenta 2010. gada 25. novembra rezolūciju par Tibetu un ieceri noteikt 
ķīniešu valodu par galveno mācību valodu6, 2011. gada 27. oktobra rezolūciju par Tibetu, 
jo īpaši par mūku un mūķeņu pašsadedzināšanos7, un 2012. gada 14. jūnija rezolūciju par 
cilvēktiesību stāvokli Tibetā8,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā ES un Ķīnas stratēģiskajai partnerībai ir liela nozīme ES un Ķīnas attiecībās, un šīs 
attiecības ir sevišķi svarīgas, lai rastu risinājumus globālām problēmām, piemēram, 
saistībā ar globālo drošību, kodolieroču neizplatīšanu un klimata pārmaiņām;

B. tā kā Ķīna atrodas sociālekonomiskās pārejas procesā no plaša ekonomiskās izaugsmes 
modeļa uz modeli, kas vērsts uz reģionālo un sociālo vienlīdzību un jo īpaši stabilitātes 
saglabāšanu;

C. tā kā valdošā Ķīnas Komunistiskā partija gatavojas nozīmīgai politiskās vadības maiņai, 
ko plānots īstenot 18. kongresā 2012. gada rudenī;

D. tā kā 2007. gadā prezidents Hu Jintao jau sniedza norādes augstākā līmeņa tiesu iestādēm 
par to, ka tiesnešiem jāpakļaujas trīs „augstākajām varām” — partijai, tautai un 
likumam — nosauktajā secībā, un tā kā noteiktajā laikā Ķīnas Tieslietu ministrija 
2012. gada martā izdeva dekrētu par to, ka visiem juristiem savas licences saņemšanai vai 
atjaunošanai jānodod zvērests par piederību Ķīnas Komunistiskajai partijai;

E. tā kā šokējošās ziņas 2012. gada jūnija vidū par ārkārtīgi nežēlīgo piespiedu abortu, kas 
tika izdarīts Feng Jianmei, kura gaidīja meitu grūtniecības septītajā mēnesī, sekmēja 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0301.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0105.
3 OV C 169 E, 15.6.2012., 81. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0037.
5 OV C 157 E, 6.7.2006., 471. lpp.
6 OV C 99 E, 3.4.2012., 118. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0474.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0257.
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debates par oficiālās „viena bērna” politikas atcelšanu;

F. tā kā ES ievēro „vienotas Ķīnas” politiku Ķīnas Tautas Republikas un Taivānas 
kaimiņvalstu attiecībās;

G. tā kā Ķīnas politikā ir vērojams uzsvars uz sociālajām cilvēktiesībām (piem., pārtiku, 
apģērbu, ekonomisko attīstību), savukārt ES politikā uzsvars ir uz personas 
cilvēktiesībām;

H. tā kā Ķīna ir valsts ar lielu interneta lietotāju skaitu — vairāk nekā 500 miljoni lietotāju;

I. tā kā plašas autonomo provinču teritorijas Tibetā un Sjiņdzjanā Ķīnas Tautas Republikai ir 
svarīgas „valsts vienotības” ziņā, kā arī to lielās stratēģiskās, militārās un ekonomiskās 
nozīmes dēļ;

J. tā kā Ķīnas valsts atzīst piecas reliģijas, proti, budismu, daoismu, islāmu un kristietību 
(gan katolicismu, gan protestantismu); tā kā tām visām ir centralizētas pārvaldes 
struktūras ar galveno mītni Pekinā un to darbinieki ir Ķīnas Komunistiskajai partijai lojāli 
ierēdņi; tā kā Ķīnas Komunistiskā partija ieceļ galvenos reliģiskos līderus un aizliedz 
neapstiprinātas sektas, piemēram, Falun Gong;

K. tā kā 21. gadsimtā Ķīna ir pārliecinoši atgriezusies kā pasaules mēroga lielvara tās strauji 
augošās ekonomiskās un militārās varas dēļ;

L. tā kā Ķīnas Tautas Republikas pozitīvo lomu Dienvidaustrumāzijā ekonomiskās 
reģionalizācijas un dinamikas ziņā arvien vairāk aizēno teritoriālie strīdi attiecībā uz 
Dienvidķīnas jūru (visas strīdus teritorijas raksturo bagātīgi zivju krājumi, kā arī naftas un 
gāzes rezerves) ar Vjetnamu (Paraselu/Sjišas salām) un Vjetnamu, Malaiziju, Indonēziju, 
Bruneju, Filipīnām un Taivānu (Spratlija/Naņša salām);

M. tā kā Ķīna ar Ziemeļkoreju uztur ciešas attiecības, ko Mao Zedong tēlaini aprakstījis kā 
„tik tuvas kā lūpas un zobi”;

N. tā kā Ķīnas un ASV attiecības ir pasaulē svarīgākie bilaterālie sakari, jo īpaši 
„Ķīnamerikas” fenomena vai Pekinas un Vašingtonas ciešās finanšu un ekonomiskās 
saistības dēļ;

O. tā kā nekur citur pasaulē Ķīnas ārkārtīgi straujā izaugsme nav uzskatāmāka kā Āfrikā, ko 
saskaņā ar Ķīnas statistiku parāda Ķīnas abpusējās tirdzniecības apjoma iespaidīgais 
pieaugums par 80 % līdz USD 166,3 mljrd. laikā no 2009. līdz 2011. gadam,

ES un Ķīnas stratēģiskā partnerība un sadarbība

1. atbalsta publisko apņemšanos, par ko vienojušās ES un Ķīna augsta līmeņa stratēģiskā 
dialoga laikā 2012. gada 9.–10. jūlijā Pekinā, lai 21. gadsimtā parādītu labu starptautiskās 
sadarbības piemēru, īstenojot stratēģisko partnerību; atbalsta un rosina gandrīz 60 nozaru 
dialogus starp ES un Ķīnu, paužot pārliecību, ka uzlabota un augsti attīstīta partnerība būs 
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savstarpēji izdevīga gan ES, gan Ķīnai;

Iekšpolitiskā situācija 

2. atzinīgi vērtē 12. Piecgades plānu (2011.–2015.), ko 2012. gada martā apstiprināja 
Nacionālais tautas kongress un kas ir īpaši vērsts uz to, lai novērstu negatīvos 
blakusefektus, kuri radušies unikālas ilgstošas un straujas ekonomiskās izaugsmes laikā, 
piemēram, akūtus vides apdraudējumus, reģionu nelīdzsvarotību, arvien lielāku ienākumu 
līmeņa nelīdzsvarotību un ieilgušos kolektīvos protestus, kuros tiek izteiktas sociālas, 
ekonomiskas un juridiskas sūdzības; apgalvo, ka Eiropas spējām un pieredzei var būt liela 
nozīme Ķīnas ekonomikas inovācijas uzturēšanā un veicināšanā;

3. atzīst Ķīnas Komunistiskās partijas leģitimitāti, ko tai piešķīrusi tauta, jo īpaši, ņemot vērā 
tās veiksmīgo ekonomikas politiku, taču arī pievienojas neatkarīgu Ķīnas zinātnieku 
kritikai un novēro, ka šo leģitimitāti nopietni apdraud „sarkanā aristokrātija”, ko veido 
iepriekšējo un pašreizējo partijas līderu tuvi ģimenes locekļi, kam pieder lielas bagātības, 
kuras viņi ir ieguvuši, izmantojot savus politiskos un ekonomiskos sakarus; tā ir nopietna 
situācija, kas nesen atklājās Bo Xilai lietā;

4. gaida, ka pēc atkārtotiem aicinājumiem Ķīnas Komunistiskajā partijā nekavējoties tiks 
īstenota demokratizācija un politiskās reformas, ieceļot jaunu un progresīvu partijas 
vadību; uzskata, ka tikai efektīvas politiskās reformas ierobežos tādu provinces, rajona un 
vietējā līmeņa patvaļīgo partijas vadītāju daļēju neatkarību, kuri, ļaunprātīgi izmantojot 
tiem piešķirtās varas pilnvaras, jo īpaši attiecībā uz endēmiskiem korupcijas gadījumiem, 
kuros iesaistītas lielas summas, ievērojami kaitē Ķīnas valsts vadības reputācijai gan 
valsts, gan starptautiskā līmenī;

5. piekrīt Ķīnas juristu nepārprotamajam noraidījumam attiecībā uz piespiedu zvērestu par 
piederību Ķīnas Komunistiskajai partijai, pamatojoties uz to, ka tas ir trieciens tiesību 
sistēmai, jo jebkuram juristam ir jānodod zvērests par pakļaušanos Konstitūcijai, nevis 
politiskajai partijai vai organizācijai;

6. uzsver, ka, lai gan piespiedu aborti Ķīnā ir stingri aizliegti, ģimenes plānošanas jomā 
strādājošie ierēdņi atkārtoti piespiež sievietes veikt abortu vai sterilizāciju; nosoda tā 
saukto „sociālā nodrošinājuma maksu” un bieži vien pārmērīgi lielo naudas sodu, kas 
jāmaksā vecākiem papildu dzimušo gadījumā, kā notika arī Feng Jianmei traģēdijā; 
pilnībā atbalsta to Ķīnas tautas daļu, kas aicina izbeigt „viena bērna” politiku;

7. atzinīgi vērtē ciešāku sakaru nostiprināšanos starp Ķīnas Tautas Republiku un Taivānu; 
ņem vērā Ķīnas izteikto vēlmi panākt atkalapvienošanos ar Taivānu; uzsver, ka šā 
politiskā mērķa sasniegšanu joprojām nopietni kavē pret Taivānu vērstās Ķīnas raķetes un 
Ķīnas īstenotā Taivānas starptautiskā izolācija; gaida, ka Ķīna, Taivāna un ES respektēs 
Taivānas pilsoņu brīvu izvēli attiecībā uz viņu valsts starptautisko statusu;

Cilvēktiesības
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8. apbrīno daudzu Ķīnas pilsoņu drosmi un sociālo atbildību, savā valstī aizstāvot vērtīgas 
sociālās tiesības, bet nosoda traģisko situāciju, kurā vairāki no šiem pilsoņiem tiek oficiāli 
vajāti un sodīti par viņu centieniem novērst labi zināmos sociālos apdraudējumus / 
kriminālo rīcību, piemēram, korupciju, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, kaitējumu videi, 
inficēšanos ar AIDS, saindēšanos ar pārtikas produktiem, pārkāpumus saistībā ar skolu 
ēku celtniecību, nelegālu zemes un īpašuma atsavināšanu, ko bieži veic partijas vietējās 
varas iestādes; aicina Ķīnas valdību atbalstīt civilo atbildību sociālo cilvēktiesību 
ievērošanā un rehabilitēt oficiāli vajātos un sodītos šo tiesību aizstāvjus; tāpat arī gaida, ka 
atbildīgā Ķīnas valdība stingri ievēros personas cilvēktiesības;

9. atzīmē, ka Ķīnas valdība pastiprina interneta kontroli, pieņemot jaunu likumu, ar ko tiek 
aizliegts izpaust valsts noslēpumus, kaitēt nacionālajam lepnumam, apdraudēt valsts 
etnisko vienotību vai aicināt uz „nelikumīgiem protestiem” vai „masu sanāksmēm”; 
nosoda faktu, ka šie aizliegumi ir visai neskaidri formulēti, tādējādi ļaujot īstenot 
nekontrolētu cenzūru;

10. atzīst Ķīnas valdības milzīgās pūles, kas ieguldītas Tibetas un Sjiņdzjanas ekonomiskajā 
attīstībā; aicina Ķīnas valdību rīkoties politiski atbildīgi, respektējot un aizsargājot 
tibetiešu un uiguriešu tradicionālo kultūru un dzīvesveidu; uzskata, ka Pekina nevar iegūt 
tibetiešu un uiguriešu labvēlību, uzstādot miljoniem novērošanas kameru vai izmantojot 
represīvas policijas metodes;

11. uzsver, ka, neraugoties uz bargo represiju politiku, Ķīnā notiek reliģiska atdzimšana, ko 
apliecina neskaitāmu pielūgsmes vietu atkārtota atvēršana vai atjaunošana; aicina Ķīnas 
varas iestādes pārtraukt reliģiju kontroles neefektīvo politiku un sniegt patiesu reliģijas 
brīvību;

12. vēlas, lai Ķīnas valsts oficiāli atzītu nelegālās protestantu grupas un katoļu baznīcas, kam 
ir daudz sekotāju; asi kritizē jebkurus varas iestāžu mēģinājumus liegt šīm nereģistrētajām 
baznīcām to pamattiesības uz reliģijas brīvību;

Ārpolitiskā situācija

13. aicina Ķīnas Tautas Republiku atbildīgi izmantot tās atgūto stāvokli pasaulē, rīkojoties 
saskaņā ar tās „miermīlīgas attīstības” un „harmoniskas pasaules” kritērijiem;

14. lūdz Ķīnu kliedēt pieaugošās starptautiskās bažas par tās nepārredzamo militāro budžetu, 
kas 2012. gadā oficiāli tika palielināts par 11,2 % līdz EUR 80,6 mljrd.;

15. uzsver Dienvidķīnas jūras, caur kuru tiek pārvadāta viena trešdaļa no pasaules 
tirdzniecības apjoma, globālo nozīmi un tāpēc steidzami aicina visas iesaistītās puses 
starptautiskā arbitrāžā izšķirt strīdus attiecībā uz teritoriālajām pretenzijām Dienvidķīnas 
jūrā un atturēties no vienpusējām politiskām un militārām darbībām;

16. atzīmē, ka Ziemeļkorejas režīma pastāvēšana lielā mērā ir atkarīga no Ķīnas; gaida, ka 
Ķīna turpinās uzņemties atbildību par stabilitāti Korejas pussalā, ka tiks ātri atsāktas 
sešpusējās sarunas par Ziemeļkorejas kodoldraudiem un, vissvarīgāk, ka Ķīna piemēros 
atvieglojumus, kas ļaus ievērojami uzlabot Ziemeļkorejas pilsoņu ikdienas dzīves 
apstākļus;
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17. novēro, ka Ķīnas valdība jauno ASV „atkārtotas līdzsvarošanas” vai „atbalsta punkta” 
stratēģiju attiecībā uz Āziju uztver kā draudus; mudina Ķīnu un ASV izvairīties no 
saspīlējumiem un bruņošanās sacensības Klusajā okeānā; aicina Ķīnu ņemt vērā, ka ASV 
ir būtiski svarīgi ūdeņos nodrošināt brīvu apriti;

18. novērtē to, ka 2012. gada 20. jūlijā Pekinā notikušā Ķīnas un Āfrikas sadarbības foruma 
(FOCAC) laikā Ķīnas valdība uzklausīja nopietno kritiku attiecībā uz tās nelīdzsvaroto, uz 
izejvielu iegūšanu vērsto politiku Āfrikā, un to apliecina tās pašreiz īstenotā atklātā 
pasākumu dažādošanas popularizēšana kontinentā; norāda uz acīmredzamajiem ētiskajiem 
un stratēģiskajiem trūkumiem attiecībā uz Ķīnas principu neiejaukties Āfrikas valstu 
iekšpolitikā gadījumos, kad notiek tautas pretošanās represīvam režīmam (piem., Sudānā) 
vai režīma maiņa (piem., Lībijā); atzīmē, ka arvien izteiktāka ķīniešu klātbūtne Āfrikā ir 
radījusi nopietnu sociālo spriedzi, taču atzinīgi vērtē to, ka Ķīnas uzņēmumi ir izteikuši 
vēlmi, īstenojot pasākumus Āfrikā, vairāk pievērsties sociālās atbildības aspektiem;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, EĀDD, Komisijai, dalībvalstu, 
pievienošanās valstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, Ķīnas Tautas 
Republikas valdībai, Ķīnas Nacionālajam tautas kongresam, Taivānas valdībai un 
Taivānas Likumdošanas juaņam.


