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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de betrekkingen EU-China
(2012/2137(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de politieke betrekkingen tussen de EU en China die in mei 1975 zijn aangeknoopt,

– gezien het voornaamste rechtskader voor de betrekkingen met China, namelijk de handels-
en economische samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en China1 van mei 1985, die 
betrekking heeft op de economische en handelsrelaties en het samenwerkingsprogramma 
EU-China,

– gezien de onderhandelingen over een nieuwe partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst die sinds 2007 worden gevoerd,

– gezien het in 2003 gelanceerde Strategische Partnerschap EU-China,

– gezien de gestructureerde EU-China politieke dialoog, die officieel is ingevoerd in 1994, 
en de strategische dialoog op hoog niveau over strategische kwesties en kwesties inzake 
buitenlands beleid, ingevoerd in 2010,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "EU –
China: Hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden" (COM(2006) 631 def) of 24 
oktober 2006)

– gezien de beleidsnota van de Commissie "Op weg naar een volwassen partnerschap:  
gezamenlijke belangen en taken in de betrekkingen tussen de EU en China" (COM (2003) 
0533), die is bekrachtigd door de Europese Raad op 13 oktober 2003,

– gezien de conclusies van de Raad inzake het strategisch partnerschap tussen de EU en 
China  van de Europese Raad van 11-12 december 2006,

– gezien het strategiedocument van de Commissie voor China 2007-2013, het indicatief 
meerjarenprogramma 2011-2013, en de tussentijdse evaluatie van het strategiedocument 
en de herziening van het meerjarig indicatief programma 2011-2013 van 2010,

– gezien het allereerste beleidsdocument van China over de EU van 13 oktober 2003,

– gezien de EU-China dialoog over de mensenrechten, gestart in 1995, en de laatste twee 
rondes van de dialoog, de 30e ronde gehouden in Peking op 16 juni 2011 en de 31e ronde 
gehouden te Brussel op 29 mei 2012,

– gezien de bijna 60 sectorale dialogen die tussen China en de Europese Unie lopen met 
betrekking tot onder meer milieu, regionaal beleid, werkgelegenheid en sociale zaken en 
het maatschappelijk middenveld,

                                               
1 PB L 250 van 19.9.1985, blz. 2
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– gezien de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking 
tussen de EG en China van december 1998, die in werking is getreden in 20001 en is 
vernieuwd in 2004 en 2009, de partnerschapsovereenkomst inzake wetenschap en 
technologie van 20 mei 2009, en de gezamenlijke verklaring EG-China over 
samenwerking op energiegebied van 8 december 2010,

– gezien de samenwerkingsovereenkomst met China voor het satellietnavigatieprogramma 
Galileo van de EU, getekend op 30 oktober 2003,

– gezien de 14e top EU-China, die heeft plaats gevonden in februari 2012 in Peking, en de 
gezamenlijke verklaring die aan het slot van de top is afgelegd, 

– gezien het partnerschap EU-China inzake klimaatverandering en de gemeenschappelijke 
verklaring over klimaatverandering van de 8e top EU-China in september 2005,

– gezien de gezamenlijke verklaring over energiezekerheid van de EU en China van 3 mei 
2012 in Brussel en de 5e bijeenkomst van de Energiedialoog tussen de EG en China in 
november 2011,

– gezien het 18e Nationaal Congres van de Communistische Partij van China dat in het 
najaar van 2012 zal plaatsvinden en de veranderingen in de leiding van het Permanent 
Comité van het Politburo waarover het congres besluiten moet nemen,

– gezien zijn meest recente interparlementaire bijeenkomst met China, die heeft 
plaatsgevonden op 11 tot 12 juli 2012 in Brussel, 

– gezien zijn recente resoluties over China, met name zijn resolutie van 23 mei 2012 "EU en 
China: handelsonevenwicht?"2, van 2 februari 2012 over het buitenlands beleid van de EU 
ten aanzien van de BRIC-landen en andere opkomende wereldmachten: doelstellingen en 
strategieën3, en van 11 mei 2011 over het jaarverslag van de Raad aan het Europees 
Parlement over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen van het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) in 2009, aan het Europees 
Parlement gepresenteerd overeenkomstig deel II, sub G, punt 43 van het Interinstitutioneel 
Akkoord van 17 mei 20064, 

– gezien zijn resolutie van 7 september 2006 over de betrekkingen tussen de EU en China5,

– gezien zijn resoluties van 21 januari 2010 over schendingen van de mensenrechten in 
China, met name de zaak van Liu Xiaobo6, van 10 maart 2011 over de situatie en het 
cultureel erfgoed in Kashgar (Autonome Regio Xinjiang Oeigoer, China)7, van 7 april 

                                               
1 PB L 6 van 11.01.00, blz. 40.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0218.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0017.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0227.
5 PB C 305 E van 14.12.2006, blz. 219.
6 PB C 305 E van 11.11.10, blz. 9.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0100.
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2011 over de het geval van Ai Weiwei1, van 5 juli 2012 over het schandaal van 
gedwongen abortussen in China2, van 26 november 2011 over China: de rechten van 
minderheden en de toepassing van de doodstraf3, van 16 december 2010 over het 
jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2009 en het mensenrechtenbeleid van 
de Europese Unie4, 

– gezien het wapenembargo van de EU dat na de gebeurtenissen op het Tiananmen-plein in 
juni 1989 is ingevoerd, dat door het Europees Parlement werd gesteund in zijn resolutie 
van 2 februari 2006 over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het 
gemeenschappelijk en buitenlands veiligheidsbeleid5,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2005 over de betrekkingen tussen de EU, China en Taiwan 
en de veiligheid in het Verre Oosten6,

– gezien zijn eerdere resoluties over Tibet en de situatie van de mensenrechten in China, en 
zijn resolutie van 25 november 2010 over Tibet: plannen om het Chinees tot voornaamste 
onderwijstaal te maken7, van 27 oktober 2011 over Tibet, met name zelfverbranding door 
nonnen en monniken8, en van 14 juni 2012 over Tibet: de situatie van de mensenrechten9,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat het strategisch partnerschap EU-China van groot belang is voor de 
betrekkingen tussen de EU en China, en deze betrekkingen van groot belang zijn voor het 
vinden van antwoorden op wereldwijde problemen, zoals de mondiale veiligheid, non-
proliferatie van kernwapens en de klimaatverandering;

B. overwegende dat China een sociaal-economisch overgangsproces doormaakt van een 
uitgebreid model van economische groei naar een model gericht op regionale en sociale 
rechtvaardigheid en - vooral - op het behoud van de stabiliteit;

C. overwegende dat de regerende Communistische Partij van China (CCP) zich voorbereidt 
op een belangrijke wisseling van het politieke leiderschap op haar 18e congres in het 
najaar van 2012;

D. overwegende dat president Hu Jintao in 2007 al het hoogste niveau van de rechterlijke 
macht heeft opgedragen dat de rechters zich moeten laten leiden door drie 'soevereine 
machten': de partij, het volk en de wet, in deze volgorde, en dat het Chinese ministerie van 
Justitie in maart 2012 heeft gedecreteerd dat alle advocaten een eed van trouw aan de CCP 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0157.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0301.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0105.
4 PB C 169 E van 15.06.12, blz. 81.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0037.
6 PB C 157 E van 06.07.06, blz. 471.
7 PB C 99 E van 03.04.12, blz. 118.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0474.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0257.
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moeten afleggen om hun vergunning te verkrijgen of te vernieuwen;

E. overwegende dat het schokkende nieuws van half juni 2012 over de uiterst wrede 
gedwongen abortus van de ongeboren dochter van de zeven maanden zwangere Feng 
Jianmei de discussie over de afschaffing van de officiële eenkindpolitiek opnieuw heeft 
doen oplaaien;

F. overwegende dat de EU de één-China-politiek onderschrijft in de "Cross Straits"-
betrekkingen tussen de Volksrepubliek China en Taiwan;

G. overwegende dat China de nadruk legt op de sociale rechten van de mens (zoals voedsel, 
kleding, economische ontwikkeling), terwijl de EU individuele rechten van de mens 
(bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vereniging) benadrukt; 

H. overwegende dat China een land is met een hartstochtelijke interesse voor het internet, 
met meer dan 500 miljoen gebruikers;

I. overwegende dat de grote autonome provincies Tibet en Xinjiang van vitaal belang zijn 
voor de Volksrepubliek China vanuit het oogpunt van 'eenheid van het land' en vanwege 
hun grote strategische, militaire en economische belang;

J. overwegende dat de Chinese staat vijf religies erkent, namelijk het boeddhisme, het 
taoïsme, de islam en het christendom (zowel het katholicisme en het protestantisme); 
overwegende dat al deze religies gecentraliseerd bestuursorganen hebben met hun 
hoofdkantoor in Peking en ambtenaren die loyaal aan de CCP zijn; overwegende dat de 
CCP de religieuze hoofdleiders benoemt en niet-goedgekeurde sekten zoals Falun Gong 
verbiedt;

K. overwegende dat de 21e eeuw getuige is van de indrukwekkende terugkeer van China als 
supermacht op het wereldtoneel, dankzij de constante snelle groei van zijn economische 
en militaire macht;

L. overwegende dat de positieve rol van de Volksrepubliek China in Zuidoost-Azië met 
betrekking tot de economische regionale groei en dynamiek steeds wordt overschaduwd 
door territoriale geschillen in de Zuid-Chinese Zee met Vietnam (Paracel/Xisha eilanden) 
en Vietnam, Maleisië, Indonesië, Brunei, de Filippijnen en Taiwan (Spratly/Nansha 
eilanden) - gebieden die alle rijk zijn aan vis, maar ook aan olie- en gasreserves;

M. overwegende dat China nauwe betrekkingen onderhoudt met Noord-Korea, door Mao 
Zedong plastisch omschreven als 'zo dicht bij elkaar lippen en tanden';

N. overwegende dat de betrekkingen tussen China en de VS 's werelds belangrijkste 
bilaterale banden zijn, in het bijzonder als gevolg van het fenomeen' Chinamerica ', of de 
sterke financieel-economische verstrengeling van Peking en Washington;

O. overwegende dat nergens ter wereld de explosieve groei van China zichtbaarder is dan in 
Afrika, zoals blijkt uit de indrukwekkende stijging met 80% van het onderlinge 
handelsvolume van China, dat volgens Chinese statistieken tussen 2009 en 2011 gestegen 
is tot USD 166,3 miljard; 
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Strategisch partnerschap en samenwerking EU-China 

1. schaart zich achter de publieke verbintenis die de EU en China tijdens hun Strategische 
Dialoog op hoog niveau van 9 -10 juli 2012 in Peking zijn aangegaan om een goed 
voorbeeld van internationale samenwerking in de 21e eeuw te geven door middel van hun 
strategische partnerschap; ondersteunt en stimuleert de bijna zestig sectorale dialogen 
tussen de EU en China in de overtuiging dat een verbeterde en sterk ontwikkelde 
samenwerking tot wederzijds voordeel zal strekken voor zowel de EU als China;

Binnenlandse situatie 

2. is verheugd over het 12e Vijfjarenplan (2011-2015), goedgekeurd door het Nationale 
Volkscongres in maart 2012, dat een sterke aanpak beoogt van de negatieve neveneffecten 
van een ongekende periode van aanhoudend hoge economische groei, zoals de acute 
bedreigingen voor het milieu, regionale ongelijkheid, stijgende inkomensongelijkheid en 
voortgezette collectieve protesten rond sociale, economische en juridische grieven; 
verklaart dat de Europese kunde en ervaringen van grote waarde kunnen zijn voor de 
bestendiging en bevordering van innovatie in de Chinese economie;

3. erkent de volkslegitimiteit van de CCP, vooral in het licht van haar succesvolle 
economisch beleid, maar deelt de kritiek van onafhankelijke Chinese geleerden en 
waarnemers dat deze legitimiteit ernstig wordt bedreigd door een 'rode aristocratie' van 
naaste familieleden van de voormalige en huidige partijleiders, die beschikken over 
enorme fortuinen dankzij hun politieke en economische connecties, een ernstige situatie 
die onlangs in de schijnwerpers kwam door de Bo Xilai-affaire; 

4. ziet uit naar de spoedige uitvoering van de herhaalde oproepen tot democratisering en 
politieke hervormingen binnen de CCP door de aanstelling van een nieuwe, ruimdenkende 
partijleiding; is van mening dat alleen effectieve politieke hervormingen een einde zullen 
maken aan de semi-onafhankelijke positie van autoritaire provinciale, districts- en lokale 
partijbazen, die de reputatie van China's nationale leiderschap zowel intern als extern 
schaden met hun machtsmisbruik, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar de uiterst 
kostbare en endemische gevallen van corruptie;

5. deelt de krachtige afwijzing door Chinese advocaten van een verplichte eed van trouw aan 
de CCP met als argument dat het een aanval is op het gerechtelijk systeem, omdat elke 
advocaat een eed zou moeten afleggen op de grondwet en geen trouw zou moeten zweren 
aan een politieke partij of organisatie; 

6. onderstreept dat, hoewel gedwongen abortussen strikt verboden zijn in China, ambtenaren 
van de gezinsplanning herhaaldelijk vrouwen dwingen tot abortus of sterilisatie; 
veroordeelt de zogenaamde 'heffing voor sociaal onderhoud', een vaak exorbitante boete 
die ouders moeten betalen in het geval van meer geboorten, zoals het geval was in de 
tragedie van Feng Jianmei; steunt volledig de Chinezen die pleiten voor beëindiging van 
de eenkindpolitiek;
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7. is ingenomen met de toenemende contacten tussen de Volksrepubliek China en Taiwan; 
merkt de sterke wens van China op tot hereniging met Taiwan; benadrukt dat deze 
politieke doelstelling nog steeds ernstig wordt ondermijnd door de Chinese raketten die op 
Taiwan gericht zijn en de internationale isolering van Taiwan door China; verwacht dat 
China, Taiwan en de EU de vrije keuze van de Taiwanese burgers ten aanzien van de 
internationale status van hun land zullen respecteren;

Mensenrechten

8. bewondert de moed en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een groot aantal 
Chinese burgers die opkomen voor kostbare sociale rechten in hun land, maar laakt de 
tragische situatie waarin een aantal van hen officieel worden vervolgd en gestraft voor hun 
inspanningen om alom bekende maatschappelijke gevaren/strafbare feiten aan te pakken, 
zoals corruptie, ambtsmisbruik, milieuschade, aidsbesmetting, voedselvergiftiging, 
bouwfraude met betrekking tot scholen, illegale onteigening van grond en onroerend goed, 
vaak gepleegd door autoriteiten van de lokale partijen; dringt er bij de Chinese leiders op 
aan de burgerlijke verantwoordelijkheid voor de naleving van de sociale mensenrechten 
aan te moedigen en officieel vervolgde en gestrafte verdedigers van deze rechten te 
rehabiliteren; verwacht ook dat verantwoordelijke Chinese leiders zich strikt aan de 
individuele rechten van de mens houden;

9. merkt op dat de Chinese regering bezig is het toezicht op het internet te verscherpen door 
middel van een nieuwe wet die een verbod inhoudt op verraad van staatsgeheimen, het 
schaden van de nationale trots, het in gevaar brengen van de etnische eenheid van het land 
of het oproepen tot 'illegale protesten' of 'massabijeenkomsten'; bekritiseert het feit dat 
deze verboden nogal vaag zijn geformuleerd en daarmee de weg effenen voor een 
ongebreidelde censuur;

10. erkent de enorme inspanningen van de Chinese regering om Tibet en Xinjiang 
economisch te ontwikkelen; dringt er bij de Chinese regering op aan op een politiek 
verantwoorde manier te handelen door de Tibetaanse en Oeigoerse traditionele culturen en 
leefstijlen te respecteren en te beschermen; denkt dat Peking niet de harten en geesten van 
de Tibetaanse en Oeigoerse bevolking kan winnen door middel van miljoenen 
bewakingscamera's of repressieve politiemaatregelen;

11. benadrukt dat er, ondanks een beleid van harde repressie, een religieuze opleving in China 
plaatsvindt, die blijkt uit de heropening of wederopbouw van talloze gebedsplaatsen; 
dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan hun ineffectieve beleid van religieuze controle 
te vervangen door een beleid dat werkelijke godsdienstvrijheid biedt;

12. wenst dat ook de bloeiende protestantse huiskerken en ondergrondse katholieke kerken 
officiële erkenning door de Chinese staat worden verleend; veroordeelt ten stelligste alle 
pogingen van de autoriteiten om deze niet-geregistreerde kerken van hun fundamentele 
recht op vrijheid van godsdienst te beroven;

Externe situatie

13. dringt er bij de Volksrepubliek China op aan haar herwonnen mondiale positie op een 
verantwoorde manier te gebruiken door op te treden volgens haar eigen criteria van 
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'vreedzame ontwikkeling' en 'een harmonieuze wereld';

14.  verzoekt China een einde te maken aan de groeiende internationale ongerustheid over zijn 
niet-transparante militaire budget, dat in 2012 officieel met 11,2% is gestegen tot EUR 
80,6 miljard;

15. wijst op het mondiale belang van de Zuid-Chinese Zee, waar een derde van de 
wereldhandel passeert, en doet daarom een dringend beroep op alle betrokken partijen om 
hun strijdige territoriale aanspraken in de Zuid-Chinese Zee via internationale arbitrage te 
beslechten en zich te onthouden van eenzijdige politieke en militaire acties;

16. merkt op dat het voortbestaan van de Noord-Koreaanse regime wezenlijk afhangt van 
China; hoopt dat China verantwoordelijkheid blijft nemen voor de stabiliteit op het 
Koreaanse schiereiland, hoopt op een snelle hervatting van het zespartijenoverleg over de 
Noord-Koreaanse nucleaire dreiging, en vooral op een drastische verbetering van de 
dagelijkse levensomstandigheden van de Noord-Koreaanse burgers die kan worden 
verwezenlijkt door Chinese stimuleringsmaatregelen;

17. merkt op dat de nieuwe Amerikaanse strategie van 'herijking' of 'pivot' richting Azië door 
de Chinese leiders als een bedreiging wordt gezien; moedigt China en de Verenigde Staten 
aan spanningen en een wapenwedloop in de Stille Oceaan te vermijden;  dringt er bij 
China op aan het cruciale belang dat Amerika' hecht aan de waarborging van de vrijheid 
van het verkeer op zee te eerbiedigen;

18. constateert met voldoening dat de Chinese leiders de ernstige kritiek over hun 
onevenwichtige, op grondstoffen gerichte Afrikabeleid tijdens het Forum van de Chinees-
Afrikaanse samenwerking (FOCAC) op 20 juli 2012 in Peking in aanmerking hebben 
genomen, hetgeen blijkt uit de huidige duidelijke bevordering van een diversificatie van 
zijn activiteiten op het continent; wijst op de duidelijke ethische en strategische 
tekortkomingen van de Chinese non-interventie in binnenlandse politieke 
aangelegenheden van Afrika in gevallen van volksopstand tegen repressieve regimes 
(bijvoorbeeld Soedan), of in gevallen van een verandering van regime (bijvoorbeeld 
Libië); merkt op dat de toenemende Chinese aanwezigheid in Afrika heeft geleid tot 
ernstige sociale spanningen, maar is verheugd over het feit dat de Chinese bedrijven te 
kennen hebben gegeven dat zij bereid zijn meer nadruk te leggen op de sociale 
verantwoordelijkheid in hun Afrikaanse activiteiten;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de EDEO, de 
Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de toetredende landen en 
kandidaat-lidstaten, de regering van de Volksrepubliek China, het Chinese Nationale 
Volkscongres, de autoriteiten van Taiwan en de Taiwanese wetgevende Yuan.


