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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vzťahoch medzi EÚ a Čínou
(2012/2137(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nadviazanie diplomatických vzťahov medzi EÚ a Čínou v máji 1975,

– so zreteľom na hlavný právny rámec vzťahov s Čínou, a to na Dohodu o obchode a 
hospodárskej spolupráci medzi ES a Čínou1 podpísanú v máji 1985, ktorá sa vzťahuje na 
hospodárske a obchodné vzťahy a na program spolupráce medzi EÚ a Čínou,

– so zreteľom na rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci prebiehajúce od roku 
2007,

– so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou založené v roku 2003,

– so zreteľom na štruktúrovaný politický dialóg medzi EÚ a Čínou, ktorý bol formálne 
nadviazaný v roku 1994, a na strategický dialóg na vysokej úrovni o strategických a 
zahraničnopolitických otázkach, ktorý bol nadviazaný v roku 2010,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 24. októbra 2006 s 
názvom EÚ – Čína: bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti (COM(2006)0632 v 
konečnom znení),

– so zreteľom na politický dokument Komisie s názvom Dozrievajúce partnerstvo: spoločné 
záujmy a výzvy vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou (COM(2003)0533), ktorý Európska rada 
schválila 13. októbra 2003,

– so zreteľom na závery Rady s názvom Strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou prijaté 
na zasadnutí Európskej rady 11. – 12. decembra 2006,

– so zreteľom na dokument Komisie o stratégii pre Čínu na roky 2007 – 2012, viacročný 
indikatívny program na roky 2011 – 2013, hodnotenie dokumentu o stratégii v polovici 
trvania a hodnotenie viacročného indikatívneho programu na roky 2011 – 2013,

– so zreteľom na úplne prvý politický dokument Číny o EÚ vydaný 13. októbra 2003,

– so zreteľom na dialóg EÚ a Číny o ľudských právach, ktorý sa začal v roku 1995, a na 
posledné dve kolá dialógu, a to 30. kolo, ktoré sa konalo 16. júna 2011 v Pekingu, a 31. 
kolo, ktoré sa konalo 29. mája 2012 v Bruseli,

– so zreteľom na takmer 60 odvetvových dialógov prebiehajúcich medzi Čínou a Úniou, 
ktoré sa okrem iného týkajú životného prostredia, regionálnej politiky, zamestnanosti a 
sociálnych vecí a občianskej spoločnosti,

– so zreteľom na dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi ES a Čínou, ktorá bola 
                                               
1 Ú. v. ES L 250, 19.9.1985, s.2.
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podpísaná v decembri 1998, nadobudla platnosť v roku 20001 a bola obnovená v rokoch 
2004 a 2009, dohodu o partnerstve v oblasti vedy a techniky, ktorá bola podpísaná 20. 
mája 2009 a spoločné vyhlásenie ES a Číny o energetickej spolupráci z 8. decembra 2010,

– so zreteľom na dohodu s Čínou o spolupráci na satelitnom navigačnom programe EÚ 
Galileo podpísanú 30. októbra 2003,

– so zreteľom na 14. samit EÚ – Čína, ktorý sa konal vo februári 2012 v Pekingu, a na 
spoločné vyhlásenie vydané na záver tohto samitu, 

– so zreteľom na partnerstvo EÚ a Číny týkajúce sa zmeny klímy, ktoré sa dohodlo na 8. 
samite EÚ – Čína v septembri 2005, a na spoločné vyhlásenie o zmene klímy vydané na 
spomínanom samite,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ a Číny o energetickej bezpečnosti vydané 3. mája 
2012 v Bruseli a na 5. stretnutie v rámci dialógu o energetike medzi ES a Čínou v 
novembri 2011,

– so zreteľom na 18. národný zjazd Komunistickej strany Číny naplánovaný na jeseň 2012 a 
zmeny vo vedení stáleho výboru politbyra, o ktorých sa má na zjazde rozhodnúť, 

– so zreteľom na svoju najnovšiu medziparlamentnú schôdzu s Čínou, ktorá sa konala 11. –
12. júla 2012 v Bruseli,

– so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o Číne, najmä na uznesenie z 23. mája 2012 s 
názvom EÚ a Čína: nevyvážený obchod?2, z 2. februára 2012 o zahraničnej politike EÚ 
voči skupine BRICS a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam: ciele a stratégie3, a z 11. mája 
2011 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných 
možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2009 
predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 20064, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2006 o vzťahoch EÚ – Čína5,

– so zreteľom na uznesenia o ľudských právach z 21. januára 2010 o porušovaní ľudských 
práv v Číne, najmä pokiaľ ide o prípad Liou Siao-paa6, z 10. marca 2011 o situácii 
a kultúrnom dedičstve v Kašgare (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína)7, zo 7. 
apríla 2011 o prípade Aj Wej-weja8, z 5. júla 2012 o škandále s nútenými potratmi v 
Číne9, z 26. novembra 2011 o Číne: práva menšín a uplatňovanie trestu smrti10, a zo 16. 

                                               
1 Ú. v. ES L 6, 11.1.2000, s. 40.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0218.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0017.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0227.
5 Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
6 Ú. v. EÚ C 305 E, 11.11.2010, s. 9.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0100.
8 Prijaté texty, P7_TA(2011)0157.
9 Prijaté texty, P7_TA(2012)0301.
10 Prijaté texty, P7_TA(2009)0105.
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decembra 2010 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike 
Európskej únie v tejto oblasti1, 

– so zreteľom na zbrojné embargo zavedené zo strany EÚ po zásahu na Námestí nebeského 
pokoja v júni 1989, ktoré Európsky parlament podporil vo svojom uznesení z 2. februára 
2006 o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2005 o vzťahoch medzi EÚ, Čínou a Taiwanom 
a o bezpečnosti na Ďalekom východe3,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Tibete a o situácii v oblasti ľudských 
práv v Číne, ako aj na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o Tibete – plány na zavedenie 
čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka4, z 27. októbra 2011 o Tibete, najmä o 
samoupaľovaní mníšok a mníchov5, a zo 14. júna 2012 o situácii v oblasti ľudských práv 
v Tibete6,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2012),

A. keďže strategické partnerstvo EÚ – Čína má veľký význam pre vzťahy medzi EÚ a Čínou 
a tento vzťah je rozhodujúci pre nájdenie riešení, pokiaľ ide o globálne otázky, medzi 
ktoré patrí globálna bezpečnosť, nešírenie jadrových zbraní a zmena klímy;

B. keďže Čína prežíva sociálno-hospodársky prechod od rozsiahleho modelu hospodárskeho 
rastu k modelu zameranému na regionálnu a sociálnu rovnosť a predovšetkým na 
zachovanie stability;

C. keďže vládnuca Komunistická strana Číny sa pripravuje na významnú politickú výmenu 
vo vedení, ku ktorej má dôjsť na jej 18. zjazde na jeseň 2012;

D. keďže prezident Chu Ťin-tchao už v roku 2007 dal pokyny najvyšším predstaviteľom 
sudcovského zboru, aby sa sudcovia riadili troma „autoritami“: stranou, ľudom a právom, 
a to v uvedenom poradí, a keďže čínske ministerstvo spravodlivosti vydalo v marci 2012 
nariadenie, že všetci právnici by mali prisahať vernosť komunistickej strane, aby mohli 
získať licenciu alebo aby im bola obnovená; 

E. keďže šokujúce správy z polovice júna 2012 o extrémne krutom nútenom potrate 
nenarodenej dcéry Feng Ťia-mej, ktorá bola v siedmom mesiaci tehotenstva, podnietili 
debatu o zrušení oficiálnej politiky jedného dieťaťa;

F. keďže EÚ podporuje politiku jednej Číny vo vzťahoch naprieč prielivom medzi ČĽR a 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006)0037.
3 Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 471.
4 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 118.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0474.
6  Prijaté texty, P7_TA(2012)0257.



PE494.557v01-00 6/9 PR\909855SK.doc

SK

Taiwanom;

G. keďže Čína kladie dôraz na sociálne ľudské práva (napríklad výživu, ošatenie, 
hospodársky rozvoj), kým EÚ zdôrazňuje ľudské práva jednotlivcov (napríklad slobodu 
prejavu, náboženstva, združovania);

H. keďže Čína je krajinou s veľkým záujmom o internet, ktorý využíva viac ako 500 
miliónov ľudí;

I. keďže rozsiahle autonómne provincie Tibet a Sin-ťiang sú pre ČĽR mimoriadne dôležité 
z hľadiska jednoty krajiny a kvôli svojmu veľkému strategickému, vojenskému 
a hospodárskemu významu;

J. keďže čínsky štát uznáva päť náboženstiev, a to budhizmus, taoizmus, islam a kresťanstvo 
(tak katolíctvo, ako aj protestantstvo); keďže všetky majú ústredné riadiace orgány so 
sídlom v Pekingu a ich personál tvoria funkcionári lojálni komunistickej strane; keďže 
komunistická strana vymenúva najvyšších náboženských predstaviteľov a zakazuje 
nepovolené sekty ako Falun kung;

K. keďže v 21. storočí sa Čína pôsobivo vracia na svetovú scénu ako veľmoc v dôsledku 
svojej neustále rýchlo rastúcej hospodárskej a vojenskej moci;

L. keďže pozitívnu úlohu ČĽR v juhovýchodnej Ázii, pokiaľ ide o hospodársku 
regionalizáciu a dynamiku, čoraz viac zatieňujú územné spory s Vietnamom 
v Juhočínskom mori (Paracelské ostrovy) a s Vietnamom, Malajziou, Indonéziou, 
Brunejom, Filipínami a Taiwanom (Spratlyho ostrovy), čo sú všetko oblasti bohaté na 
ryby, ako aj na zásoby ropy a zemného plynu;

M. keďže Čína udržiava úzke vzťahy so Severnou Kóreou, ktoré Mao Ce-tung obrazne 
popísal ako „blízke ako pery a zuby“;

N. keďže vzťahy medzi Čínou a USA sú najdôležitejšou dvojstrannou väzbou na svete, 
najmä vzhľadom na fenomén „Čínameriky’, alebo silné finančno-ekonomické prepojenie 
Pekingu a Washingtonu;

O. keďže nikde na svete nie je prudký rast Číny viditeľnejší než v Afrike, čo podľa čínskych 
štatistík preukazuje pôsobivý nárast objemu vzájomného obchodu z pohľadu Číny o 80 % 
voči USD 166,3 bilióna v rokoch 2009 až 2011;

Strategické partnerstvo a spolupráca EÚ a Číny

1. pripája sa k verejnému záväzku, ktorý EÚ a Čína prijali počas svojho strategického 
dialógu na vysokej úrovni 9. a 10. júla 2012 v Pekingu s cieľom vytvoriť prostredníctvom 
svojho strategického partnerstva dobrý príklad medzinárodnej spolupráce v 21. storočí; 
podporuje a podnecuje takmer šesťdesiat odvetvových dialógov medzi EÚ a Čínou, 
pretože je presvedčený, že posilnené a vysoko rozvinuté partnerstvo bude prínosom tak 
pre EÚ, ako aj pre Čínu;
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Vnútorná situácia 

2. víta 12. päťročnicu (2011-2015) schválenú národným ľudovým zhromaždením v marci 
2012, ktorej jasným zámerom je bojovať proti negatívnym vedľajším účinkom obdobia 
nepretržitého vysokého hospodárskeho rastu, ktorý nemá obdobu, napríklad proti 
naliehavým environmentálnym hrozbám, regionálnej nerovnováhe, rastúcej nerovnosti 
v oblasti príjmov a pretrvávajúcim kolektívnym protestom zameraným na sociálnu, 
hospodársku a právnu nespravodlivosť; trvá na tom, že európske možnosti a skúsenosti 
môžu mať veľkú hodnotu pre udržanie a podporu inovácií v hospodárstve Číny;

3. uznáva všeobecnú legitímnosť komunistickej strany, najmä so zreteľom na jej úspešnú 
hospodársku politiku, ale pripája sa ku kritike zo strany nezávislých čínskych učencov 
a pozorovateľov, že túto legitímnosť vážne ohrozuje „červená šľachta“ zložená z blízkych 
rodinných príslušníkov bývalých a súčasných straníckych vodcov, ktorá vďaka svojim 
politickým a hospodárskym kontaktom vlastní obrovské majetky, čo je vážna situácia, 
ktorú nedávno odhalila Bo Xilaiova aféra; 

4. teší sa na urýchlenú realizáciu opakovaných výziev na demokratizáciu a politické reformy 
v rámci komunistickej strany prostredníctvom nového liberálneho vedenia strany; je 
presvedčený, že len účinné politické reformy obmedzia polovičnú nezávislosť 
svojvoľných provinčných, okresných a miestnych vedúcich predstaviteľov strany, ktorí 
vážne poškodzujú reputáciu národného vedenia Číny tak v rámci krajiny, ako aj v 
zahraničí tým, že zneužívajú moc, a to najmä mimoriadne nákladnými a endemickými 
prípadmi korupcie;

5. spolu s čínskymi právnikmi dôrazne odmieta povinné prisahanie vernosti komunistickej 
strane z toho dôvodu, že ide o útok na právny systém, pretože každý právnik by mal 
prisahať vernosť ústave a nie politickej strane alebo organizácii; 

6. zdôrazňuje, že hoci nútené potraty sú v Číne jednoznačne nezákonné, úradníci pre 
plánovanie rodiny opakovane nútia ženy, aby potraty či sterilizáciu podstúpili; odsudzuje 
takzvaný sociálny poplatok na výživné, čo je často prehnaná pokuta, ktorú rodičia musia 
platiť v prípade ďalších pôrodov, ako to bolo aj v prípade tragédie Feng Ťia-mej; plne 
podporuje čínske hlasy volajúce po ukončení politiky jedného dieťaťa;

7. víta čoraz intenzívnejšie kontakty medzi ČĽR a Taiwanom; berie na vedomie silnú túžbu 
Číny po znovuzjednotení s Taiwanom; zdôrazňuje, že tento politický cieľ stále vážne 
narúšajú čínske rakety namierené na Taiwan a medzinárodná izolácia Taiwanu zo strany 
Číny; očakáva, že Čína, Taiwan a EÚ budú rešpektovať slobodnú voľbu občanov 
Taiwanu, pokiaľ ide o medzinárodný status ich krajiny;

Ľudské práva

8. oceňuje odvahu a sociálnu zodpovednosť mnohých čínskych občanov v súvislosti 
s ochranou drahocenných sociálnych práv v ich krajine, ale odsudzuje tragickú situáciu, 
keď niektorí z nich sú úradmi prenasledovaní a potrestaní za ich úsilie o nápravu dobre 
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známych spoločenských hrozieb/trestných činov, ako je korupcia, zneužívanie právomoci 
verejného činiteľa, environmentálne škody, infekcia AIDS, otrava potravinami, stavebné 
podvody týkajúce sa škôl a nezákonné vyvlastňovanie pôdy a majetku, ktoré často páchajú 
miestne stranícke orgány; naliehavo žiada čínske vedenie, aby nabádalo na občiansku 
zodpovednosť za dodržiavanie sociálnych ľudských práv a rehabilitovalo úradmi 
prenasledovaných a potrestaných ochrancov týchto práv; očakáva tiež, že zodpovedné 
čínske vedenie bude prísne dodržiavať ľudské práva jednotlivcov;

9. poznamenáva, že čínska vláda sprísňuje svoj dohľad nad internetom prostredníctvom 
nového zákona, ktorý zakazuje vyzrádzanie štátnych tajomstiev, urážku národnej hrdosti, 
ohrozovanie etnickej jednoty krajiny či vyzývanie na „nezákonné protesty“ alebo „masové 
zhromaždenia“; kritizuje skutočnosť, že tieto zákazy sú dosť nejasne formulované 
a umožňujú tak neobmedzenú cenzúru;

10. uznáva obrovské úsilie čínskej vlády o hospodársky rozvoj Tibetu a Sin-ťiang; naliehavo 
žiada čínsku vládu, aby konala politicky zodpovedným spôsobom, a teda rešpektovala a 
chránila tibetskú a ujgurskú tradičnú kultúru a spôsob života; je presvedčený, že Peking si 
nemôže získať oddanosť tibetského a ujgurského obyvateľstva prostredníctvom miliónov 
bezpečnostných kamier či represívnych policajných metód;

11. zdôrazňuje, že napriek krutej represívnej politike dochádza v Číne k náboženskému 
obrodeniu, ktoré dokazuje znovuotvorenie alebo rekonštrukcia nespočetných miest na 
konanie bohoslužieb; naliehavo žiada čínske orgány, aby nahradili svoju neúčinnú politiku 
kontroly náboženstva politikou ponúkajúcou skutočnú slobodu náboženstva;

12. želá si, aby čínsky štát oficiálne uznal aj prekvitajúce protestantské domáce cirkvi 
a ilegálne katolícke cirkvi; dôrazne odsudzuje všetky pokusy orgánov zbaviť tieto 
neregistrované cirkvi ich základného práva na slobodu náboženstva;

Vonkajšia situácia

13. naliehavo žiada ČĽR, aby využívala svoju znovuzískanú svetovú pozíciu zodpovedne 
tým, že bude konať podľa svojich vlastných kritérií „mierového rozvoja“ 
a „harmonického sveta“;

14.  žiada Čínu, aby rozptýlila rastúce medzinárodné obavy v súvislosti s jej 
netransparentným vojenským rozpočtom, ktorý oficiálne vzrástol o 11,2 % v roku 2012 na 
80,6 miliardy EUR;

15. podčiarkuje globálny význam Juhočínskeho mora, ktorým prechádza tretina svetového 
obchodu, a preto naliehavo apeluje na všetky zúčastnené strany, aby vyriešili svoje 
protichodné územné nároky v Juhočínskom mori prostredníctvom medzinárodnej 
arbitráže a upustili od jednostranných politických a vojenských akcií;

16. poznamenáva, že pretrvanie severokórejského režimu závisí v podstate od Číny; očakáva s 
potešením, že Čína bude naďalej preberať zodpovednosť za stabilitu na Kórejskom 
polostrove, rýchlo sa obnovia šesťstranné rozhovory o severokórejskej jadrovej hrozbe, 
a predovšetkým sa vďaka čínskym iniciatívam prudko zlepšia každodenné životné 
podmienky severokórejských občanov;
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17. konštatuje, že čínske vedenie vníma novú americkú stratégiu „vyvažovania“ alebo 
„reorientáciu“ voči Ázii ako hrozbu; nabáda Čínu a USA, aby sa vyhli napätie a pretekom 
v zbrojení v oblasti Tichého oceánu; naliehavo žiada Čínu, aby rešpektovala životne 
dôležitý záujem Ameriky na zabezpečení slobody pohybu na moriach;

18. oceňuje skutočnosť, že čínske vedenie uznalo vážnu kritiku svojej nevyváženej a na 
suroviny zameranej politiky voči Afrike počas Fóra čínsko-africkej spolupráce, ktoré sa 
konalo 20. júla 2012 v Pekingu, o čom svedčí jej súčasná otvorená podpora diverzifikácie 
jej aktivít na kontinente; poukazuje na očividné etické a strategické nedostatky čínskej 
zásady nezasahovania do domácich politík Afriky v prípadoch ľudového odporu voči 
represívnym režimom (napríklad v Sudáne), alebo v prípadoch zmeny režimu (napríklad v 
Líbyi); poznamenáva, že rastúca čínska prítomnosť v Afrike viedla k vážnemu 
spoločenskému napätiu, ale víta skutočnosť, že čínske firmy vyjadrili vôľu klásť v rámci 
svojich afrických aktivít väčší dôraz na sociálnu zodpovednosť;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, ESVČ, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a pristupujúcich a kandidátskych krajín, vláde Čínskej 
ľudovej republiky, čínskemu Národnému ľudovému zhromaždeniu, taiwanskej vláde 
a taiwanskému legislatívnemu Yuanu.


