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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosunków UE-Chiny
(2012/2137(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając fakt nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy UE a Chinami w 
maju 1975 r.,

– uwzględniając główne ramy prawne stosunków z Chinami, a mianowicie umowę o 
współpracy handlowej i gospodarczej WE-Chiny1, podpisaną w maju 1985 r., dotyczącą 
stosunków gospodarczo-handlowych, oraz program współpracy UE-Chiny,

– uwzględniając trwające od 2007 r. negocjacje nad nową umową o partnerstwie i 
współpracy,

– uwzględniając zapoczątkowane w 2003 r. partnerstwo strategiczne UE-Chiny,

– uwzględniając zorganizowany dialog polityczny UE-Chiny formalnie nawiązany w 
1994 r. oraz nawiązany w 2010 r. dialog strategiczny wysokiego szczebla dotyczący 
kwestii strategicznych i polityki zagranicznej,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt. „UE-Chiny: 
bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność” (COM(2006) 632 final) z dnia 24 
października 2006 r.,

– uwzględniając dokument polityczny Komisji pt. „Dojrzewające partnerstwo: wspólne 
interesy i wyzwania w stosunkach UE-Chiny” (COM(2003) 0533), zatwierdzony przez 
Radę Europejską w dniu 13 października 2003 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady dotyczące partnerstwa strategicznego UE-Chiny z 11–12 
grudnia 2006 r.,

– uwzględniając dokument strategiczny Komisji w sprawie Chin na lata 2007–2013, 
wieloletni program indykatywny na lata 2011–2013 oraz przegląd śródokresowy 
dokumentu strategicznego z 2010 r. i przegląd wieloletniego programu indykatywnego na 
lata 2011–2013,

– uwzględniając pierwszy w historii chiński dokument polityczny dotyczący UE, wydany w 
dniu 13 października 2003 r.,

– uwzględniając dialog UE-Chiny dotyczący praw człowieka, zapoczątkowany w 1995 r., 
oraz ostatnie dwie tury rozmów: 30. turę, która odbyła się w Pekinie w dniu 16 czerwca 
2011 r., i 31. turę, która odbyła się w Brukseli w dniu 29 maja 2012 r.,

– uwzględniając dialog sektorowy pomiędzy Chinami a Unią obejmujący niemal 60 
obszarów, dotyczący m.in. ochrony środowiska, polityki regionalnej, zatrudnienia i spraw 

                                               
1 Dz.U. L 250 z 19.9.1985, s. 2.
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społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego,

– uwzględniając umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między WE a 
Chinami podpisaną w grudniu 1998 r., która weszła w życie w 2000 r.1 oraz którą 
odnowiono w 2004 r. i 2009 r., umowę o partnerstwie naukowo-technologicznym 
podpisaną w dniu 20 maja 2009 r. i wspólne oświadczenie WE-Chiny w sprawie 
współpracy energetycznej z dnia 8 grudnia 2010 r.,

– uwzględniając porozumienie z Chinami o współpracy w zakresie europejskiego programu 
nawigacji satelitarnej Galileo, podpisane w dniu 30 października 2003 r.,

– uwzględniając 14. szczyt UE-Chiny, który odbył się w Pekinie w lutym 2012 r., oraz 
wspólne oświadczenie wydane na zakończenie szczytu, 

– uwzględniając uzgodnione ramy partnerstwa UE-Chiny dotyczącego zmiany klimatu oraz 
wspólną deklarację w sprawie zmian klimatu wydaną na 8. szczycie UE-Chiny we 
wrześniu 2005 r.,

– uwzględniając wspólną deklarację UE-Chiny w sprawie bezpieczeństwa energetycznego 
ogłoszoną w Brukseli w dniu 3 maja 2012 r. oraz 5. posiedzenie stron dialogu 
dotyczącego energetyki pomiędzy WE a Chinami z listopada 2011 r.,

– uwzględniając 18. Zjazd Krajowy Komunistycznej Partii Chin, który ma się odbyć na 
jesieni 2012 r., oraz zmiany w kierownictwie Stałego Komitetu Biura Politycznego, które 
mają zostać uchwalone na zjeździe,

– uwzględniając swoje ostatnie posiedzenie międzyparlamentarne z Chinami, które odbyło 
się w Brukseli w dniach 11–12 lipca 2012 r.,

– uwzględniając swoje niedawne rezolucje w sprawie Chin, zwłaszcza rezolucję z dnia 23 
maja 2012 r. pt. „UE i Chiny: brak równowagi w handlu?”2, rezolucję z dnia 2 lutego 
2012 r. w sprawie polityki zagranicznej UE wobec Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRICS) i 
innych wschodzących mocarstw: cele i strategie3oraz rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. 
dotyczące rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego 
głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB) w 2009 r., przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu 
zgodnie z częścią II sekcją G pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 
maja 2006 r.4, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie stosunków między Unią 
Europejską a Chinami5,

– uwzględniając rezolucje dotyczące praw człowieka: z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie 

                                               
1 Dz.U. L 6 z 11.1.2000, s. 40.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0218.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0017.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0227.
5 Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, s. 219.
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łamania praw człowieka w Chinach, a zwłaszcza w przypadku Liu Xiaobo1, z dnia 10 
marca 2011 r. w sprawie sytuacji i dziedzictwa kulturowego w Kaszgarze (Region 
Autonomiczny Sinciang-Ujgur w Chinach)2, z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie Ai 
Weiwei3, z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie skandalu związanego z przymusową aborcją w 
Chinach4, z dnia 26 listopada 2011 r. w sprawie Chin: prawa mniejszości a stosowanie 
kary śmierci5, z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego 
praw człowieka na świecie za rok 2009 oraz polityki UE w tym zakresie6, 

– uwzględniając embargo UE na broń wprowadzone po stłumieniu protestów na placu 
Tiananmen w czerwcu 1989 r., poparte przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 2 
lutego 2006 r. w sprawie głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB7,

– uwzględniając rezolucję z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie stosunków pomiędzy UE, 
Chinami i Tajwanem oraz bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie8,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące Tybetu i sytuacji w zakresie praw 
człowieka w Chinach, a także rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie Tybetu –
plany wprowadzenia chińskiego jako głównego języka wykładowego9, z dnia 27 
października 2011 r. w sprawie Tybetu, w szczególności samospalenia mniszek i 
mnichów10 , oraz z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka 
w Tybecie11,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że partnerstwo strategiczne UE-Chiny jest bardzo ważne dla stosunków 
pomiędzy UE a Chinami, które to stosunki mają zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
światowych problemów, takich jak: bezpieczeństwo na świecie, nierozprzestrzenianie 
broni jądrowej i zmiana klimatu;

B. mając na uwadze, że Chiny przechodzą obecnie proces przemian społeczno-
gospodarczych polegających na odejściu od ekstensywnego modelu wzrostu 
gospodarczego na rzecz modelu, którego celem jest spójność regionalna i sprawiedliwość 
społeczna, a przede wszystkim utrzymanie stabilności;

C. mając na uwadze, że rządząca Komunistyczna Partia Chin (KPCh) przygotowuje się 
obecnie do istotnej zmiany w kierownictwie politycznym, która ma nastąpić na 18. 

                                               
1 Dz.U. C 305 E z 11.11.2010, s. 9.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0100.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0157.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0301.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0105.
6 Dz.U. C 169 E z 15.6.2012, s. 81.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0037.
8 Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 471.
9 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 118.
10 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0474.
11  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0257.
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zjeździe partii na jesieni 2012 r.;

D. mając na uwadze, że już w 2007 r. przewodniczący Hu Jintao pouczył przedstawicieli 
najwyższego szczebla sądownictwa, że sędziowie powinni kierować się trzema 
nadrzędnymi wartościami: partią, ludźmi i prawem, w takiej kolejności, oraz mając na 
uwadze, że ostatecznie chińskie Ministerstwo Sprawiedliwości zarządziło w marcu 
2012 r., że w celu uzyskania lub odnowienia uprawnień wszyscy prawnicy powinni złożyć 
przysięgę na wierność KPCh;

E. mając na uwadze, że po szokującej informacji z połowy czerwca 2012 r. o niezwykle 
okrutnej przymusowej aborcji dotyczącej nienarodzonej córki Feng Jianmei będącej w 
siódmym miesiącu ciąży rozgorzała debata na temat zniesienia oficjalnej polityki jednego 
dziecka;

F. mając na uwadze, że UE popiera politykę jednych Chin w stosunkach pomiędzy ChRL a 
Tajwanem;

G. mając na uwadze, że Chiny kładą nacisk na społeczne prawa człowieka (np. żywność, 
odzież, rozwój gospodarczy), podczas gdy UE zwraca uwagę na indywidualne prawa 
człowieka (np. wolność słowa, wyznania, zrzeszania się);

H. mając na uwadze, że Chiny są krajem intensywnie korzystającym z internetu, którego 
liczba użytkowników przekracza tam 500 milionów;

I. mając na uwadze, że rozległe regiony autonomiczne Tybet i Sinciang mają wielką wartość 
dla ChRL z punktu widzenia „jedności państwa” oraz ze względu na ich ogromne 
znaczenie strategiczne, wojskowe i gospodarcze;

J. mając na uwadze, że państwo chińskie uznaje pięć religii, a mianowicie buddyzm, taoizm, 
islam i chrześcijaństwo (zarówno katolicyzm, jak i protestantyzm); mając na uwadze, że 
w przypadku każdej z religii istnieje scentralizowana struktura przywódcza z główną 
siedzibą w Pekinie i urzędnikami lojalnymi wobec KPCh; mając na uwadze, że KPCh 
mianuje najwyższych przywódców religijnych i zakazuje działalności niezatwierdzonym 
sektom takim jak Falun Gong;

K. mając na uwadze, że XXI w. jest świadkiem imponującego powrotu Chin na światową 
scenę w roli supermocarstwa z uwagi na obecny szybki rozwój ich potęgi gospodarczej i 
wojskowej;

L. mając na uwadze, że korzystną rolę ChRL w Azji Południowo-Wschodniej pod względem 
regionalizacji i dynamiki gospodarki coraz bardziej zasłaniają spory terytorialne na Morzu 
Południowochińskim z Wietnamem (Wyspy Paracelskie) oraz z Wietnamem, Malezją, 
Indonezją, Brunei, Filipinami i Tajwanem (Wyspy Spratly), a we wszystkich przypadkach 
chodzi o obszary obfitujące w zasoby rybne oraz złoża ropy i gazu;

M. mając na uwadze, że Chiny utrzymują ścisłe stosunki z Koreą Północną, obrazowo 
opisane przez Mao Zedonga jako „bliskie jak usta i zęby”;

N. mając na uwadze, że stosunki pomiędzy Chinami a USA są najważniejszymi na świecie 
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stosunkami dwustronnymi, w szczególności za sprawą zjawiska Chinamerica, tj. silnego 
związku finansowo-gospodarczego Pekinu i Waszyngtonu;

O. mając na uwadze, że gwałtowny wzrost gospodarczy Chin nigdzie na świecie nie jest 
bardziej widoczny niż w Afryce, o czym świadczy – zgodnie z chińskimi danymi 
statystycznymi – imponujący wzrost udziału Chin we wzajemnej wymianie handlowej o 
80% do 166,3 miliarda dolarów w latach 2009–2011;

Partnerstwo strategiczne i współpraca UE-Chiny

1. przyłącza się do zobowiązania podjętego publicznie przez UE i Chiny obradujące w 
Pekinie w ramach dialogu strategicznego wysokiego szczebla UE-Chiny w dniach 9–10 
lipca 2012 r., aby partnerstwo strategiczne UE-Chiny stało się dobrym przykładem 
współpracy międzynarodowej w XXI w.; popiera dialog sektorowy pomiędzy UE a 
Chinami obejmujący niemal sześćdziesiąt obszarów, wyrażając przekonanie, że ściślejsze 
i wysoce zaawansowane partnerstwo będzie obopólnie korzystne zarówno dla UE, jak i 
dla Chin;

Sytuacja wewnętrzna

2. z zadowoleniem przyjmuje 12. plan pięcioletni (2011–2015), zatwierdzony przez 
Narodowy Kongres Ludowy w marcu 2012 r., w którym to planie usilnie dąży się do 
zaradzenia niekorzystnym skutkom ubocznym wyjątkowego okresu długotrwałego 
wysokiego wzrostu gospodarczego, takim jak: dotkliwe zagrożenia ekologiczne, brak 
równowagi regionalnej, coraz większe różnice w poziomie dochodów oraz ciągłe 
zbiorowe protesty powodowane głównie problemami społecznymi, gospodarczymi i 
prawnymi; stwierdza, że potencjał i doświadczenie Europy mogą wnieść duży wkład w 
utrzymanie i rozwinięcie innowacji w gospodarce Chin;

3. uznaje ludową legitymizację władzy KPCh, szczególnie ze względu na sukces jej polityki 
gospodarczej, ale podziela krytykę niezależnych chińskich uczonych i obserwatorów, 
zdaniem których legitymizacji tej poważnie zagraża „czerwona arystokracja” bliskich 
członków rodzin byłych i obecnych przywódców partii posiadających olbrzymie majątki 
dzięki swoim koneksjom politycznym i biznesowym, co jest poważną sytuacją, którą 
niedawno obnażyła sprawa Bo Xilai; 

4. z niecierpliwością oczekuje szybkiej realizacji wielokrotnych postulatów dotyczących 
demokratyzacji i reform politycznych wewnątrz KPCh dzięki światłym osobom w nowym 
kierownictwie partii; uważa, że tylko skuteczne reformy polityczne ograniczą niemal 
całkowitą niezależność bezwzględnych szefów partii na szczeblu prowincjonalnym, 
powiatowym i lokalnym, którzy w dużym stopniu szkodzą reputacji kierownictwa 
państwa chińskiego zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a to z powodu nadużywania 
władzy ze szczególnym uwzględnieniem bardzo kosztownych i powszechnych 
przypadków korupcji;
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5. podziela stanowisko chińskich prawników, którzy stanowczo nie zgodzili się na 
obowiązkową przysięgę na wierność KPCh, argumentując, że chodzi o zamach na system 
prawny, gdyż każdy prawnik powinien składać przysięgę na wierność konstytucji, nie zaś 
partii czy organizacji politycznej; 

6. podkreśla, że pomimo ścisłego zakazu przymusowej aborcji w Chinach urzędnicy 
odpowiedzialni za planowanie rodziny ustawicznie zmuszają kobiety do aborcji lub 
sterylizacji; potępia tzw. opłatę społeczną za utrzymanie, tj. często wygórowaną grzywnę, 
którą rodzice muszą zapłacić w przypadku dodatkowych dzieci, co miało miejsce w 
tragicznej sprawie Feng Jianmei; całkowicie popiera chińskie postulaty dotyczące 
zniesienia polityki jednego dziecka;

7. z zadowoleniem odnosi się do coraz częstszych kontaktów pomiędzy ChRL a Tajwanem; 
zwraca uwagę na silne dążenie Chin do ponownego zjednoczenia z Tajwanem; zaznacza, 
że w osiągnięciu tego celu politycznego poważną przeszkodę wciąż stanowią chińskie 
rakiety wymierzone w Tajwan i międzynarodowa izolacja Tajwanu ze strony Chin; 
oczekuje, że Chiny, Tajwan i UE uszanują wolny wybór obywateli Tajwanu w kwestii 
międzynarodowego statusu ich państwa;

Prawa człowieka

8. wyraża podziw dla odwagi i odpowiedzialności społecznej wielu obywateli Chin 
broniących cennych praw społecznych w swoim kraju, ale sprzeciwia się tragicznej 
sytuacji, w której część tych obywateli jest oficjalnie prześladowana i karana za dążenia 
do wyeliminowania znanych zagrożeń społecznych/przestępstw, takich jak: korupcja, 
nadużywanie stanowiska, szkody w środowisku, zakażenie HIV, zatruwanie żywności, 
oszustwa budowlane dotyczące szkół, bezprawna konfiskata gruntu i mienia, często ze 
strony lokalnych władz partii; apeluje do przywódców Chin o poparcie odpowiedzialności 
obywatelskiej za przestrzeganie społecznych praw człowieka oraz zrehabilitowanie 
oficjalnie prześladowanych i karanych obrońców tych praw; oczekuje ponadto od 
odpowiedzialnych przywódców Chin ścisłego poszanowania indywidualnych praw 
człowieka;

9. zauważa, że władze Chin zaostrzają obecnie nadzór nad internetem w drodze nowych 
przepisów zakazujących ujawniania tajemnic państwowych, osłabiania dumy narodowej, 
szkodzenia jedności etnicznej państwa czy nawoływania do „bezprawnych protestów” lub 
„masowych zgromadzeń”; krytycznie odnosi się do faktu, że zakazy te sformułowano 
dość niejasno, torując tym drogę niczym nieograniczonej cenzurze;

10. przyznaje, że władze Chin włożyły ogromny wysiłek w rozwój gospodarczy Tybetu i 
Sinciangu; apeluje do władz Chin o politycznie odpowiedzialne postępowanie 
przejawiające się w poszanowaniu i ochronie tradycyjnych kultur i stylów życia 
Tybetańczyków i Ujgurów; uważa, że Pekin nie może zdobyć poparcia Tybetańczyków i 
Ujgurów za pomocą milionów kamer monitoringu czy represyjnych metod działania 
policji;

11. zaznacza, że pomimo surowej polityki represji następuje w Chinach odrodzenie religijne, 
którego wyrazem jest ponowne otwieranie lub odbudowywanie niezliczonych miejsc 
kultu; apeluje do władz Chin o zastąpienie nieskutecznej polityki kontroli religijnej 
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polityką zapewniającą rzeczywistą wolność wyznania;

12. wyraża życzenie, aby państwo chińskie oficjalnie uznało również cieszące się ogromną 
popularnością domowe kościoły protestanckie i podziemne kościoły katolickie; 
zdecydowanie potępia wszelkie próby pozbawienia niezarejestrowanych kościołów 
podstawowego prawa do wolności wyznania ze strony władz;

Sytuacja zewnętrzna

13. apeluje do ChRL o wykorzystanie swojej odzyskanej pozycji na świecie w 
odpowiedzialny sposób przez postępowanie według własnych kryteriów „pokojowego 
rozwoju” i „harmonijnego świata”;

14.  zwraca się do Chin o rozwianie pogłębiających się obaw na świecie w związku z 
nieprzejrzystym budżetem wojskowym Chin, który oficjalnie zwiększono o 11,2% w 
2012 r. do 80,6 miliarda euro;

15. podkreśla znaczenie Morza Południowochińskiego w wymiarze światowym, przez które 
przepływa jedna trzecia światowego handlu, w związku z czym pilnie wzywa wszystkie 
zainteresowane strony do rozstrzygnięcia swoich spornych roszczeń terytorialnych 
dotyczących Morza Południowochińskiego w drodze arbitrażu międzynarodowego oraz 
odstąpienia od jednostronnych interwencji politycznych i wojskowych;

16. zauważa, że przetrwanie reżimu w Korei Północnej zależy głównie od Chin; z 
niecierpliwością oczekuje, że Chiny będą nadal czuwać nad stabilnością na Półwyspie 
Koreańskim, że szybko zostaną wznowione rozmowy sześciostronne w sprawie 
zagrożenia bronią jądrową ze strony Korei Północnej, a przede wszystkim że nastąpi 
radykalna poprawa codziennych warunków życia obywateli Korei Północnej, do czego 
bodźcem będą działania podjęte przez Chiny;

17. zauważa, że nową amerykańską strategię „równowagi” lub „obrotu” wobec Azji 
przywódcy Chin postrzegają jako zagrożenie; zachęca Chiny i USA do uniknięcia napięć i 
wyścigu zbrojeń na Pacyfiku; apeluje do Chin o uszanowanie tego, że zapewnienie 
swobody przepływu na morzach leży w żywotnym interesie Ameryki;

18. docenia uznanie przez przywódców Chin ostrej krytyki niestabilnej, ukierunkowanej na 
surowce polityki Chin wobec Afryki podczas Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej 
(FOCAC), które odbyło się w dniu 20 lipca 2012 r. w Pekinie, co pokazuje obecne 
otwarte dążenie Chin do zróżnicowania swojej działalności na kontynencie; wskazuje na 
oczywiste wady etyczne i strategiczne zasady nieinterwencji Chin w politykę wewnętrzną 
Afryki w sytuacjach oporu społeczeństwa wobec represyjnego reżimu (np. Sudan) lub 
zmiany ustroju (np. Libia); zauważa, że coraz większa obecność Chin w Afryce 
doprowadziła do poważnych napięć społecznych, ale z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
chińskie przedsiębiorstwa wyraziły gotowość do położenia większego nacisku na 
odpowiedzialność społeczną w swojej działalności w Afryce;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
ESDZ, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz krajów 
przystępujących i kandydujących, rządowi Chińskiej Republiki Ludowej, chińskiemu 
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Narodowemu Kongresowi Ludowemu, rządowi Tajwanu i radzie legislacyjnej Tajwanu.


