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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la relațiile UE - China
(2012/2137(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere stabilirea relațiilor diplomatice dintre UE și China în mai 1975,

– având în vedere principalul cadru legal pentru relațiile cu China, și anume Acordul de 
cooperare comercială și economică1, semnat în mai 1985, care acoperă relațiile economice 
și comerciale și programul de cooperare UE-China,

– având în vedere negocierile privind un nou acord de parteneriat și cooperare care au avut 
loc din 2007,

– având în vedere parteneriatul strategic dintre UE și China lansat în 2003,

– având în vedere dialogul politic structurat UE-China stabilit oficial în 1994 și dialogul 
strategic la nivel înalt privind aspecte strategice și de politică externă stabilit în 2010,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată 
„UE - China: parteneri mai apropiați, responsabilități sporite” (COM(2006) 632 final) din 
24 octombrie 2006,

– având în vedere documentul strategic al Comisiei intitulat „Un parteneriat matur: interese 
comune și provocări în relațiile dintre UE și China”, (COM(2003)0533), adoptat de 
Consiliul European la 13 octombrie 2003,

– având în vedere concluziile Consiliului intitulate „Parteneriatul strategic UE-China” din 
cadrul Consiliului European din 11-12 decembrie 2006,

– având în vedere documentul strategic al Comisiei pentru China 2007-2013, Programul 
orientativ multianual 2011-2013 și revizuirea la jumătatea perioadei a documentului 
strategic și revizuirea Programului orientativ multianual 2011-2013,

– având în vedere cel dintâi document strategic al Chinei referitor la UE, emis la 13 
octombrie 2003,

– având în vedere dialogul UE-China privind drepturile omului, lansat în 1995, și ultimele 
runde ale dialogului, cea de-a 30-a rundă fiind organizată în Beijing la 16 iunie 2011, iar 
cea de-a 31 rundă, la Bruxelles la 29 mai 2012,

– având în vedere cele aproape 60 de dialoguri sectoriale care se desfășoară între China și 
Uniune privind, printre altele, mediul, politica regională, ocuparea forței de muncă și 
afacerile sociale, și societatea civilă,

– având în vedere Acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre CE și China, semnat 
                                               
1 JO L 250, 19.9.1985, p.2.
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în decembrie 1998, care a intrat în vigoare în 20001 și a fost reînnoit în 2004 și 2009, 
Acordul de parteneriat privind știința și tehnologia semnat la 20 mai 2009 și Declarația 
comună CE-China privind cooperarea în domeniul energiei din 8 decembrie 2010,

– având în vedere acordul cu China privind cooperarea în cadrul programului de navigație 
prin satelit Galileo, semnat la 30 octombrie 2003,

– având în vedere cel de-al 14-lea summit UE-China care a avut loc la Beijing în februarie 
2012 și declarația comună emisă la încheierea acestuia,

– având în vedere parteneriatul UE-China privind schimbările climatice și declarația 
comună referitoare la schimbările climatice emisă cu ocazia celui de-al 8-lea summit UE-
China din septembrie 2005,

– având în vedere declarația comună UE-China privind securitatea energetică făcută la 
Bruxelles la 3 mai 2012 și cea de-a 5-a reuniune a dialogului privind energia dintre CE și 
China în noiembrie 2011,

– având în vedere cel de-al 18-lea Congres național al Partidului Comunist din China 
programat pentru toamna 2012 și schimbările din conducere în cadrul Comitetului 
permanent al Politburo care urmează să fie decise în timpul congresului,

– având în vedere cea mai recentă reuniune interparlamentară cu China, care a avut loc la 
Bruxelles între 11-12 iulie 2012,

– având în vedere recentele rezoluții ale Parlamentului European referitoare la China și în 
special rezoluția sa din 23 mai 2012 intitulată „UE și China”: există un dezechilibru în 
relațiile comerciale?2, din 2 februarie 2012 referitoare la politica externă a UE față de 
țările BRIC și alte puteri emergente: obiective și strategii”3, și Rezoluția din 11 mai 2011 
referitoare la Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind aspectele 
principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune (PESC) 
în 2009, prezentat Parlamentului European în temeiul Părții a II-a secțiunea G alineatul 
(43) din Acordul interinstituțional din 17 mai 20064,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2006 privind relațiile dintre UE și China5,

– având în vedere rezoluțiile privind drepturile omului: Rezoluția din 21 ianuarie 2010 
referitoare la încălcările drepturilor omului în China, în special în cazul lui Liu Xiaobo6, 
Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2011 referitoare la situația și patrimoniul 
cultural din Kashgar (regiunea autonomă uigură Xinjiang din China)7, Rezoluția 

                                               
1 JO L 6, 11.1.2000, p. 40
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0218.
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0017.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0227.
5 JO C 305 E, 14.12.2006, p. 219.
6 JO C 305 E, 11.11.2010, p. 9.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0100.
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Parlamentului European din 7 aprilie 2011 referitoare la cazul lui Ai Weiwei1, Rezoluția 
din 5 iulie 2012 referitoare la scandalul privind cazul de avort forțat din China2,  Rezoluția 
din 26 noiembrie 2011 referitoare la China: drepturile minorităților și aplicarea pedepsei 
cu moartea3 , Rezoluția din 16 decembrie 2010 referitoare la Raportul anual privind 
drepturile omului în lume 2009 și politica UE în această privință4,

– având în vedere embargoul asupra armelor introdus de UE după represiunea protestelor 
din Piața Tienanmen din iunie 1989, sprijinit de Parlamentul European în Rezoluția sa din 
2 februarie 2006 privind aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de 
securitate comună5,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2005 referitoare la relațiile dintre UE, China și 
Taiwan și securitatea în Orientul Îndepărtat6,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Tibet și situația drepturilor omului 
în China și Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la Tibet: și la planurile de a 
transforma limba chineză în principala limbă de predare7 , Rezoluția Parlamentului 
European din 27 octombrie 2011 referitoare la Tibet, în special la autoincendierea 
călugărițelor și călugărilor8 și Rezoluția sa din 14 iunie 2012 referitoare la Tibet: situația 
drepturilor omului9;

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2012),

A. întrucât parteneriatul strategic UE-China este foarte important în relațiile dintre UE și 
China, iar aceste relații sunt fundamentale în găsirea de răspunsuri la preocupările globale, 
cum ar fi securitatea globală, neproliferarea nucleară și schimbările climatice;

B. întrucât în China are loc un proces de tranziție socio-economică de la un model extensiv 
de creștere economică la un model orientat spre echitatea regională și socială și, mai ales, 
spre menținerea stabilității;

C. întrucât Partidul Comunist Chinez aflat la putere se pregătește pentru o succesiune 
importantă a conducerii politicii la cel de-al 18-lea Congres din toamna lui 2012;

D. întrucât în 2007 președintele Hu Jintao a dat instrucțiuni la cel mai înalt nivel al puterii 
judiciare conform cărora judecătorii ar trebui să urmeze cele trei „autorități supreme”:   
partidul, poporul și legea, în această ordine, și întrucât, în timp util, ministrul chinez al 
justiției a decretat în martie 2012 că toți avocații ar trebui să depună un jurământ de 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0157.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0301.
3 Texte adoptate, P7_TA(2009)0105.
4 JO C 169 E, 15.06.2012, p. 81.
5 Texte adoptate, P6_TA(2006)0037.
6 JO C 157 E, 6.7.2006, p. 471.
7 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 118.
8 Texte adoptate, P7_TA(2011)0474.
9 Texte adoptate, P7_TA(2012)0257.
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fidelitate față de PCC pentru a obține sau a-și reînnoi licența;

E. întrucât veștile șocante de la mijlocul lunii iunie 2012 privind avortul impus, de o cruzime 
extremă, al fiicei lui Feng Jianmei, însărcinată în luna a șaptea, a alimentat dezbaterea cu 
privire la abolirea politicii oficiale a copilului unic;

F. întrucât UE aderă la politica pentru o Chină unită în relațiile dintre Republica Populară 
Chineză și Taiwan;

G. întrucât China subliniază drepturile sociale ale omului (de exemplu: hrană, îmbrăcăminte, 
dezvoltare economică), în timp ce UE subliniază drepturile individuale ale omului (de 
exemplu: libertatea de exprimare, libertatea religioasă, libertatea de asociere);

H. întrucât China este o țară în care internetul joacă un rol important, cu mai mult decât 500 
milioane de utilizatori;

I. întrucât vastele provincii autonome Tibet și Xinjiang sunt vitale pentru PCC din punctul 
de vedere al „unității țării” și din cauza importanței strategice, militare și economice 
însemnate;

J. întrucât statul chinez recunoaște cinci religii, și anume budismul, daoismul, islamismul și 
creștinismul (catolic și protestant); întrucât toate au organisme de conducere centralizate 
cu sediul în Beijing și personal din rândul funcționarilor loiali PCC; întrucât PCC numește 
liderii religioși de frunte și interzice secte neautorizate, ca Falun Gong;

K. întrucât în secolul al XXI-lea se constată întoarcerea impresionantă a Chinei ca 
supraputere pe scena mondială, ca rezultat al creșterii sale actuale rapide economice și 
militare;

L. întrucât rolul pozitiv al PPC în Asia de Sud-Est în termeni de regionalizare și dinamică 
economică este tot mai mult umbrit de disputele teritoriale în Marea Chinei de Sud cu 
Vietnamul (insulele Paracel sau Xisha) și Vietnamul, Malaysia, Indonesia, Brunei, 
Filipine și Taiwanul (insulele Spratly sau Nansha) - toate zone bogate în pește și rezerve 
de petrol și gaz;

M. întrucât China menține relații apropiate cu Coreea de Nord, descrisă de Mao Zedong ca 
fiind „aproape ca buzele de dinți”;

N. întrucât relațiile dintre China și USA sunt cele mai importante legături bilaterale, în 
special din cauza fenomenului „Chinamerica” sau a puternicei interconexiuni financiaro-
economice dintre Beijing și Washington;

O. întrucât nicăieri în lume creșterea explozivă a Chinei nu este mai vizibilă ca în Africa, așa 
cum o ilustrează creșterea impresionantă a volumului comercial reciproc al Chinei cu 80% 
la 166,3 miliarde USD între 2009 și 2011, conform statisticilor chineze.

Parteneriat strategic și cooperare între UE și China
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1. se alătură angajamentului public făcut de UE și China în cursul Dialogului strategic la 
nivel înalt din 9-10 iulie 2012 de la Beijing de a oferi un bun exemplu de cooperare 
internațională în secolul al XXI-lea prin parteneriatul lor strategic; sprijină și încurajează 
cele aproape 60 de dialoguri sectoriale dintre UE și China, având convingerea că un 
parteneriat consolidat și foarte dezvoltat poate fi benefic ambelor părți;

Situația internă

2. salută cel de-al 12-lea plan cincinal (2011-2015) aprobat de Congresul național al 
poporului în martie 2012, care are intenția fermă de a soluționa efectele secundare 
negative ale unei perioade fără precedent de constantă creștere economică la nivel ridicat, 
cum ar fi serioasele amenințări în domeniul mediului, dezechilibrele regionale, creșterea 
inegalității veniturilor și protestele colective permanente axate pe nemulțumiri sociale, 
economice și juridice; afirmă că competența și experiența europene se pot dovedi foarte 
valoroase în susținerea și promovarea inovației în economia Chinei;

3. recunoaște legitimitatea populară a PCC, în special în ceea ce privește politica sa 
economică de succes, dar împărtășește criticile aduse de specialiști și observatori chinezi 
independenți, potrivit cărora această legitimitate este serios amenințată de „aristocrația 
roșie” a membrilor de familie apropriați ai foștilor și actualilor lideri de partid, care 
posedă averi enorme datorită relațiilor lor politice și economice, o situație gravă, 
dezvăluită recent de afacerea Bo Xilai;

4. așteaptă cu interes aplicarea rapidă a apelurilor repetate pentru democratizare și reforme 
politice în interiorul PCC printr-o nouă conducere  de partid deschisă; consideră că numai 
reforme politice eficiente vor limita semi-independența liderilor de partid autoritari la 
nivel local, de departament și de provincie care afectează, prin abuzuri de putere, în mod 
serios reputația conducerii naționale a Chinei atât la nivel intern, cât și extern, în special în 
ceea ce privește cazurile endemice de corupție foarte costisitoare;

5. este de acord cu respingerea vehementă de către avocații chinezi a jurământului de 
fidelitate obligatoriu către PCC, deoarece reprezintă un atac la adresa sistemului judiciar,  
avocații trebuind să depună jurământ Constituției și nu unui partid politic sau unei 
organizații politice;

6. subliniază că, deși avorturile forțate sunt strict ilegale în China, oficialii responsabili cu 
planificarea familială impun în mod repetat femeilor avorturi sau sterilizarea; condamnă 
așa-numita „taxa de întreținere socială”, o sumă adesea exorbitantă pe care părinții trebuie 
să o plătească în cazul unor nașteri suplimentare, așa cum a fost cazul în tragedia lui Feng 
Jianmei; sprijină pe deplin vocile din societatea chineză care cer sfârșitul politicii 
copilului unic;

7. salută intensificarea contactelor dintre RPC și Taiwan; ia notă de dorința puternică a 
Chinei de reunificare cu Taiwanul; subliniază că acest obiectiv politic este în continuare 
serios subminat de rachetele chineze îndreptate spre Taiwan și de izolarea internațională a 
Taiwanului de către China; se așteaptă ca China, Taiwanul și UE să respecte alegerea 
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liberă a cetățenilor taiwanezi cu privire la statutul internațional al țării lor;

Drepturile omului

8. admiră curajul și responsabilitatea socială a numeroși cetățeni chinezi care apără 
prețioasele drepturi sociale în țara lor, dar denunță situația tragică, dat fiind faptul că mai 
mulți dintre aceștia sunt persecutați și pedepsiți oficial pentru eforturile lor de a remedia 
binecunoscute pericole sociale și acte criminale, cum ar fi corupția, abuzul de putere, 
daunele aduse mediului, infectarea cu SIDA, intoxicațiile alimentare, fraudele în 
construirea de școli, exproprierea ilegală de terenuri și proprietăți, adesea comise de 
autoritățile locale de partid; îndeamnă conducerea chineză să încurajeze responsabilitatea 
civilă în respectarea drepturilor sociale și ale omului și să reabiliteze în mod oficial 
apărătorii acestor drepturi care sunt persecutați și pedepsiți; se așteaptă, de asemenea, ca o 
conducere chineză responsabilă să respecte strict drepturile omului individuale;

9. constată că guvernul chinez intensifică supravegherea pe internet printr-o lege nouă care 
interzice trădarea secretelor de stat care aduc prejudicii mândriei naționale, punând în 
pericol unitatea etnică a țării sau lansând apeluri la „proteste ilegale” sau „adunări de 
masă”; critică faptul că aceste interdicții sunt destul de obscur formulate, lăsând astfel cale 
liberă unei cenzuri neîngrădite;

10. recunoaște enormele eforturi făcute de guvernul chinez pentru a dezvolta economic 
Tibetul și regiunea Xinjiang; îndeamnă guvernul chinez să acționeze în mod politic 
responsabil prin a respecta și proteja culturile și stilurile de viață tradiționale tibetane și 
uigure; consideră că Beijing nu poate câștiga inimile și mințile popoarelor tibetan și uigur 
prin utilizarea a milioane de camere de supraveghere sau a metodelor polițienești 
represive;

11. subliniază că, în ciuda unei politici foarte represive, în China are loc o renaștere religioasă 
dovedită de redeschiderea și reconstruirea a unui număr foarte mare de lăcașuri de cult;
îndeamnă autoritățile chineze ca, în locul politicii lor ineficiente de controlare a religiei, să 
ofere o adevărată libertate religioasă;

12. dorește dezvoltarea bisericilor interne protestante și ca bisericilor catolice subterane să li 
se ofere recunoașterea oficială; condamnă cu fermitate toate încercările autorităților de a 
interzice acestor biserici neînregistrate dreptul lor fundamental la libertatea religioasă;

Situația externă

13. îndeamnă PCC să își utilizeze poziția globală recâștigată într-un mod responsabil, 
acționând în conformitate cu propriile criterii de „dezvoltare pașnică” și de „lume 
armonioasă”;

14. solicită Chinei să elimine preocupările din ce în ce mai mari la nivel internațional cu 
privire la bugetul său militar netransparent, care a crescut oficial cu 11,2% în 2012 la 80,6 
miliarde EUR;

15. subliniază importanța globală a Mării Chinei de Sud, prin care trece o treime din comerțul 
mondial, și cheamă, prin urmare, de urgență, toate părțile implicate să soluționeze 
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conflictul legat de cereri teritoriale în Marea Chinei de Sud, cu ajutorul arbitrării 
internaționale, și să se abțină de la acțiuni politice și militare unilaterale;

16. ia notă de faptul că supraviețuirea regimului nord-coreean depinde în mod esențial de 
China; așteaptă cu interes ca China să își asume în continuare responsabilitatea pentru 
stabilitatea în Peninsula Coreeană, reluarea rapidă a negocierilor celor șase părți privind 
amenințarea nucleară nord-coreeană și, mai întâi de toate, îmbunătățirea radicală a 
condițiilor de viață cotidiene ale cetățenilor nord-coreeni, cu ajutorul unor stimulente din 
partea Chinei;

17. observă că noua strategie americană de „reechilibrare” sau „orientare” spre Asia este 
percepută ca o amenințare de către conducerea chineză; încurajează China și USA să evite 
tensiunile și o cursă a înarmărilor în Pacific;  încurajează China să respecte interesul vital 
al Americii de a asigura libertatea circulației pe mare;

18. apreciază că conducerea chineză a recunoscut criticile serioase aduse politicii sale 
dezechilibrate în ceea ce privește materiile prime din Africa, în cursul Forumului privind 
cooperarea din China și Africa din 20 iulie 2012 de la Beijing, fapt ilustrat de actuala 
promovare a diversificării activităților sale pe continent; subliniază lacunele etice și 
strategice evidente ale principiului aplicat de China al neintervenției în politicile interne 
ale Africii în cazuri de rezistență populară împotriva regimurilor represive (de ex. Sudan) 
sau în cazul schimbărilor de regim (de ex. Libia); constată că prezența sporită a Chinei în 
Africa a dus la tensiuni sociale grave, dar salută faptul că întreprinderi chineze și-au 
exprimat dorința de a acorda o mai mare importanță responsabilității sociale în cadrul 
activităților lor în Africa;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, SEAE, 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, statelor în curs de aderare și 
candidate, guvernului Republicii Populare Chineze, Congresului naționale al poporului 
chinez, guvernului taiwanez și adunării legislative taiwaneze Yuan.


