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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o odnosih med EU in Kitajsko
(2012/2137(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vzpostavitve diplomatskih odnosov med EU in Kitajsko maja 1975,

– ob upoštevanju temeljnega pravnega okvira za odnose s Kitajsko, namreč Sporazuma o 
trgovini in gospodarskem sodelovanju med ES in Kitajsko1 iz leta 1985, ki pokriva 
področji gospodarskih in trgovinskih odnosov ter program sodelovanja med EU in 
Kitajsko,

– ob upoštevanju pogajanj o novem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki potekajo od 
leta 2007,

– ob upoštevanju strateškega partnerstva EU-Kitajska iz leta 2003,

– ob upoštevanju strukturiranega političnega dialoga med EU in Kitajsko, uradno 
vzpostavljenega leta 1994, in strateškega dialoga na visoki ravni o strateških vprašanjih in 
vprašanjih zunanje politike, vzpostavljenega leta 2010,

– ob upoštevanju sporočila z naslovom "EU–Kitajska: Tesnejše partnerstvo, več 
odgovornosti" (COM(2006)632) z dne 24. oktobra 2006, ki ga je Komisija poslala Svetu 
in Evropskemu parlamentu,

– ob upoštevanju dokumenta o politiki Komisije z naslovom "Dozorevajoče partnerstvo -
skupni interesi in izzivi v odnosih med EU in Kitajsko" (COM(2003)0533), ki ga je 
Evropski svet podprl dne 13. oktobra 2003,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z naslovom "Strateško partnerstvo EU–Kitajska", sprejetih 
na zasedanju Evropskega sveta 11. in 12. decembra 2006,

– ob upoštevanju strateškega dokumenta Komisije o Kitajski 2007–2013, večletnega 
okvirnega programa 2011–2013 ter vmesnega pregleda strateškega dokumenta iz leta 
2010 in pregleda večletnega okvirnega programa 2011–2013,

– ob upoštevanju prvega dokumenta Kitajske o političnih ukrepih v zvezi z EU, ki je bil 
objavljen 13. oktobra 2003,

– ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med EU in Kitajsko, vzpostavljenega leta 
1995, in dveh najnovejših krogov dialoga, in sicer 30. kroga v Pekingu 16. junija 2011 in 
31. kroga v Bruslju 29. maja 2012,

– ob upoštevanju skoraj 60 sektorskih dialogov, ki potekajo med Kitajsko in Unijo ter med
drugim zadevajo okolje, regionalno politiko, zaposlovanje in socialne zadeve ter civilno 
družbo,

                                               
1 UL L 250, 19.9.1985, str. 2.
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– ob upoštevanju sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med ES in 
Kitajsko, podpisanega decembra 1998, ki je začel veljati leta 20001 in je bil obnovljen v 
letih 2004 in 2009, sporazuma o znanstvenem in tehnološkem partnerstvu, podpisanega 
20. maja 2009, ter skupne izjave ES–Kitajska o sodelovanju na energetskem področju z 
dne 8. decembra 2010,

– ob upoštevanju sporazuma s Kitajsko o sodelovanju v okviru programa EU za satelitsko 
navigacijo Galileo, podpisanega 30. oktobra 2003,

– ob upoštevanju 14. vrhunskega srečanja EU–Kitajska, ki je potekalo februarja 2012 v 
Pekingu, in skupne izjave ob zaključku tega srečanja, 

– ob upoštevanju dogovorjenega partnerstva med EU in Kitajsko na področju podnebnih 
sprememb in izjave o podnebnih spremembah, podane na 8. vrhunskem srečanju EU–
Kitajska septembra 2005,

– ob upoštevanju skupne izjave o energetski varnosti, ki sta jo EU in Kitajska podali 
3. maja 2012 v Bruslju, in 5. srečanja v sklopu energetskega dialoga med ES in Kitajsko 
novembra 2011,

– ob upoštevanju 18. nacionalnega kongresa Komunistične partije Kitajske, predvidenega 
jeseni 2012, in spremembe v vodstvu stalnega odbora politbiroja, o kateri se bo odločalo 
na kongresu,

– ob upoštevanju zadnjega medparlamentarnega srečanja s Kitajsko, ki je potekalo v Bruslju 
11. in 12. julija 2012,

– ob upoštevanju resolucij o Kitajski, predvsem resolucije z dne 23. maja 2012 z naslovom 
"EU in Kitajska: neuravnotežena trgovina?"2, z dne 2. februarja 2012 o zunanji politiki 
EU do držav BRICS in drugih razvijajočih se sil: cilji in strategije3 in z dne 11. maja 2011 
o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih usmeritvah 
skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letu 2009, ki je bilo predloženo 
Evropskemu parlamentu ob uporabi dela II točke G odstavka 43 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 20064,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. septembra 2006 o odnosih EU-Kitajska5,

– ob upoštevanju resolucij s področja človekovih pravic z dne 21. januarja 2010 o kršitvah 
človekovih pravic na Kitajskem, zlasti v primeru Liu Xiaobaa6, z dne 10. marca 2011 o 
razmerah in kulturni dediščini v Kašgaru (avtonomna ujgurska regija Xinjiang, Kitajska)7, 

                                               
1 UL L 6, 11.1.2000, str. 40.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0218.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0017.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0227.
5 UL C 305 E, 14.12.2006, str. 219.
6 UL C 305 E, 11.11.2010, str. 9.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0100.
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z dne 7. aprila 2011 o primeru Ai Weiweija1, z dne 5. julija 2012 o škandalu s prisilnim 
splavom na Kitajskem2, z dne 26. novembra 2011 o pravicah manjšin in izvajanju smrtne 
kazni na Kitajskem3 ter z dne 16. decembra 2010 o letnem poročilu o človekovih pravicah 
v svetu za leto 2009 in politiki Evropske unije na tem področju4, 

– ob upoštevanju embarga na orožje, ki ga je EU uvedla zaradi zadušitve demonstracij na 
Trgu nebeškega miru junija leta 1989 in ga je Evropski parlament podprl v svoji resoluciji 
z dne 2. februarja 2006 o glavnih vidikih in osnovnih odločitvah skupne zunanje in 
varnostne politike5,

– ob upoštevanju resolucije z dne 7. julija 2005 o odnosih med Evropsko unijo, Kitajsko in 
Tajvanom ter varnosti na Daljnem vzhodu6,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Tibetu in o stanju na področju človekovih pravic na 
Kitajskem ter resolucij z dne 25. novembra 2010 o načrtih, da postane kitajščina glavni 
učni jezik v Tibetu7, z dne 27. novembra 2011 o Tibetu, zlasti samosežigih redovnic in
menihov8 ter z dne 14. junija 2012 o stanju človekovih pravic v Tibetu9,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2012),

A. ker je strateško partnerstvo EU–Kitajska izjemno pomembno za odnose med EU in 
Kitajsko, ti pa so bistveni za iskanje odgovorov na svetovna vprašanja, kot so svetovna 
varnost, neširjenje jedrskega orožja in podnebne spremembe;

B. ker je Kitajska v postopku družbene in gospodarske tranzicije iz obsežnega modela 
gospodarske rasti v model, katerega cilj je regionalna in družbena enakost in predvsem 
ohranjanje stabilnosti;

C. ker se vladajoča Komunistična partija Kitajske (CCP) pripravlja na večjo predajo 
političnega vodstva na 18. kongresu jeseni 2012;

D. ker je predsednik Hu Jintao leta 2007 že naročil najvišji stopnji pravosodnega sistema, da 
bodo sodnike usmerjale tri "vrhovne oblasti": partija, ljudstvo in pravo, in sicer v 
navedenem vrstnem redu, in ker je kitajsko pravosodno ministrstvo marca 2012 
pravočasno odredilo, da morajo vsi odvetniki zapriseči zvestobo Komunistični partiji 
Kitajske, če želijo pridobiti ali podaljšati svojo licenco;

E. ker so šokantne novice sredi junija 2012 o izjemno krutem prisilnem splavu Feng Jianmei, 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0157.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0301.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0105.
4 UL C 169 E, 15.6.2012, str. 81.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0037.
6 UL C 157 E, 6.7.2006, str. 471.
7 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 118.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0474.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0257.
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ki je v sedmem mesecu nosečnosti splavila nerojeno deklico, sprožile razpravo o ukinitvi 
uradne politike enega otroka; 

F. ker EU v odnosih med Ljudsko republiko Kitajsko in Tajvanom spoštuje politiko ene 
Kitajske; 

G. ker Kitajska poudarja socialne človekove pravice (npr. hrano, oblačila, gospodarski 
razvoj), medtem ko EU daje poudarek individualnim človekovim pravicam (npr. svobodi 
govora, vere, združevanja); 

H. ker je Kitajska država, v kateri je več kot 500 milijonov navdušenih uporabnikov 
interneta;

I. ker sta obširni avtonomni provinci Tibet in Xinjiang s stališča enotnosti države, pa tudi s 
strateškega, vojaškega in gospodarskega vidika za Ljudsko republiko Kitajsko bistvenega 
pomena; 

J. ker kitajska država priznava pet veroizpovedi, in sicer budizem, daoizem, islam in 
krščanstvo (katolištvo in protestantizem); ker imajo vse centralizirane upravne organe s 
sedežem v Pekingu, v katerih službujejo uradniki, zvesti Komunistični partiji Kitajske; ker 
Komunistična partija Kitajske imenuje vrhovne verske voditelje in prepoveduje 
nedovoljene sekte, kot je gibanje falun gong;

K. ker smo bili v 21. stoletju priča osupljivemu povratku Kitajske kot velesile na svetovno 
prizorišče, kar gre pripisati nenehni hitro rastoči gospodarski in vojaški moči; 

L. ker ozemeljski spori v Južnokitajskem morju z Vietnamom (otočje Paracel/Xisha), 
Malezijo, Indonezijo, Brunejem, Filipini in Tajvanom (otočje Spratly/Nansha), pri čemer 
gre za območja, bogata z ribami, pa tudi z zalogami nafte in plina, mečejo vse večjo senco 
na pozitivno vlogo Ljudske republike Kitajske v jugovzhodni Aziji v smislu gospodarske 
regionalizacije in dinamičnosti;

M. ker Kitajska neguje tesne odnose s Severno Korejo, Mao Cetung je na primer slikovito 
opisal, da sta si državi blizu kot rit in srajca;

N. ker so odnosi med Kitajsko in ZDA v svetovnem merilu najpomembnejša dvostranska 
povezava, zlasti zaradi pojava "kitajske Amerike" ali tesne finančno-ekonomske 
prepletenosti Pekinga in Washingtona;

O. ker kitajska eksplozivna rast ni nikjer po svetu bolj opazna kot v Afriki, kar dokazuje tudi 
to, da se je obseg vzajemne trgovine po kitajskih statističnih podatkih v obdobju 2009–
2011 povečal kar za 80 % in sedaj znaša 166,3 milijarde  USD; 

Strateško partnerstvo in sodelovanje med EU in Kitajsko

1. se pridružuje javni zavezi, ki sta jo v okviru strateškega dialoga na visoki ravni 9. in 10. 
julija 2012 v Pekingu sprejeli EU in Kitajska, da bosta s strateškim partnerstvom 
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oblikovali vzoren primer mednarodnega sodelovanja v 21. stoletju; podpira in spodbuja 
skoraj šestdeset sektorskih dialogov med EU in Kitajsko ter je prepričan, da bo tesnejše in 
bolj razvito partnerstvo koristilo obema stranema;

Notranje razmere 

2. pozdravlja 12. petletni načrt (2011–2015), ki ga je marca 2012 potrdil nacionalni ljudski 
kongres in katerega cilj je spoprijeti se z negativnimi stranskimi učinki edinstvenega 
obdobja trajne visoke gospodarske rasti, na primer velikega okoljskega tveganja, 
regionalnih neskladij, čedalje večjih razlik v zaslužkih in nenehnih kolektivnih protestov 
zaradi socialnih, gospodarskih ali pravnih težav; je prepričan, da bi utegnile biti evropske 
sposobnosti in izkušnje izjemno dragocene pri ohranjanju in spodbujanju inovacij v 
kitajskem gospodarstvu;

3. priznava, da Komunistična partija Kitajske v očeh javnosti uživa legitimnost, zlasti po 
zaslugi njene uspešne gospodarske politike, a se pridružuje kritiki neodvisnih kitajskih 
izobražencev in opazovalcev, da to legitimnost resno ogroža "rdeča aristrokacija" bližnjih 
družinskih članov nekdanjih in trenutnih voditeljev partije, ki so si s političnimi in 
gospodarskimi povezavami pridobili ogromno bogastvo, in meni, da gre za resno stanje, ki 
ga je pred kratkim razgrnila afera Boja Xilaija; 

4. se veseli, da bo odprto novo vodstvo Komunistične partije Kitajske hitro uresničilo 
večkratne pozive po demokratizaciji in političnih reformah; meni, da bodo le učinkovite 
politične reforme zajezile delno neodvisnost visokih pokrajinskih, okrožnih in lokalnih 
partijskih voditeljev, ki resno znižujejo ugled kitajskega nacionalnega vodstva, tako 
znotraj države kot zunaj nje, saj zlorabljajo svoj položaj, posebej pereči pa so izjemno 
dragi in vsesplošni primeri korupcije;

5. je zadovoljen, da so se kitajski odvetniki odločno uprli obvezni zaprisegi zvestobe 
Komunistični partiji Kitajske, saj gre za napad na pravni sistem in bi moral vsak odvetnik 
zapriseči ustavi, ne pa politični stranki ali organizaciji;  

6. poudarja, da uradniki za načrtovanje družin pogosto silijo ženske v splav ali sterilizacijo, 
čeprav so prisilni splavi na Kitajskem nezakoniti; obsoja t.i. "pristojbino za socialno 
vzdrževanje", pogosto pretirano kazen, ki jo morajo plačati starši, če imajo več kot enega 
otroka, kot v primeru tragedije Feng Jianmei; iskreno podpira kitajske pozive po ukinitvi 
politike enega otroka;

7. pozdravlja čedalje pogostejše stike med Ljudsko republiko Kitajsko in Tajvanom; je 
seznanjen z močno željo Kitajske po ponovni združitvi s Tajvanom; poudarja, da ta 
politični cilj še vedno resno ogrožajo kitajske rakete, usmerjene proti Tajvanu, in 
mednarodna osamitev Tajvana, ki jo izvaja Kitajska; pričakuje, da bodo Kitajska, Tajvan 
in EU spoštovali svobodno izbiro tajvanskih prebivalcev o mednarodnem statusu njihove 
države;

Človekove pravice

8. občuduje pogum in družbeno odgovornost številnih kitajskih državljanov, ki branijo 
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dragocene socialne pravice v državi, a obsoja tragično dejstvo, da so mnogi tarča uradnega 
pregona in kazni zaradi prizadevanj, da bi izkoreninili vsem znane družbene 
nevarnosti/kazniva dejanja, kot so korupcija, zloraba položaja, okoljska škoda, okužba z 
aidsom, zastrupitev s hrano, goljufije pri izgradnji šol ter zaseg zemlje in lastnine, ki jih 
pogosto izvajajo lokalni funkcionarji partije; poziva kitajske voditelje, naj spodbujajo 
državljansko odgovornost za upoštevanje socialnih človekovih pravic ter povrnejo ugled 
uradno preganjanim in kaznovanim zagovornikom teh pravic; pričakuje tudi, da bo 
odgovorno kitajsko vodstvo strogo upoštevalo človekove pravice posameznika;

9. ugotavlja, da kitajska vlada zaostruje nadzor nad internetom z novim zakonom, ki 
prepoveduje izdajanje državnih skrivnosti, ogrožanje nacionalnega ponosa ter etnične 
enotnosti države ali pozivanje k "nezakonitim protestom" ali "množičnim srečanjem";  
graja dejstvo, da so te prepovedi precej nejasno oblikovane in omogočajo prosto pot 
neomejeni cenzuri;

10. priznava ogromna prizadevanja kitajske vlade za gospodarski razvoj Tibeta in Xinjianga; 
odločno poziva kitajsko vlado, naj ravna politično odgovorno ter spoštuje in zaščiti 
tibetansko in ujgursko tradicionalno kulturo in način življenja; meni, da Peking ne more 
pridobiti naklonjenosti tibetanskih in ujgurskih prebivalcev z milijoni nadzornih kamer ali 
represivnimi policijskimi metodami;

11. poudarja, da se na Kitajskem kljub ostri represivni politiki odvija verski preporod, ki ga 
zaznamuje ponovno odprtje ali prenova številnih verskih objektov; poziva kitajske oblasti, 
naj nadomestijo neučinkovito politiko nadzora regije s politiko, ki bo ponudila dejansko 
versko svobodo; 

12. želi, da bi država uradno priznala tudi cvetoče protestantske hišne cerkve in nezakonite 
krščanske cerkve; ostro obsoja vse poskuse oblasti, da bi tem neregistriranim cerkvam 
vzele temeljno pravico verske svobode;

Zunanji odnosi

13. poziva Ljudsko republiko Kitajsko, naj odgovorno izkoristi svoj svetovni položaj, ki si ga 
je pridobila, in ravna v skladu z lastnimi merili "mirnega razvoja" in "harmoničnega 
sveta";

14.  poziva Kitajsko, naj razblini čedalje večje mednarodne skrbi glede nepreglednega 
proračuna za vojsko, ki se je leta 2012 po uradnih podatkih povečal za 11,2 % in sedaj 
znaša 80,6 milijarde EUR;

15. poudarja, kako pomembno je Južnokitajsko morje v svetovnem merilu, saj se prek njega 
izvaja tretjina svetovne trgovine, zato poziva vse vpletene strani, naj svoje nasprotujoče si 
ozemeljske zahteve rešijo z mednarodno arbitražo in naj se vzdržijo enostranskih 
političnih in vojaških posredovanj;

16. ugotavlja, da je preživetje severnokorejskega režima v veliki meri odvisno od Kitajske; je 
zadovoljen, da bo Kitajska še naprej prevzemala odgovornost za stabilnost na Korejskem 
polotoku, da se bodo kmalu ponovno začeli šeststranski pogovori o jedrski grožnji 
Severne Koreje in da se bodo po zaslugi kitajskih spodbud predvsem korenito izboljšale 
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vsakdanje razmere, v katerih živijo državljani Severne Koreje;

17. opaža, da kitajsko vodstvo novo ameriško strategijo "ponovnega uravnoteženja" ali 
"zasuka" v smeri Azije dojema kot grožnjo; poziva Kitajsko in ZDA, naj preprečijo trenja 
in oboroževalno tekmo v Tihem oceanu; prav tako poziva Kitajsko, naj spoštuje 
pomemben interes ZDA za zagotavljanje svobode pomorskega prometa;

18. ceni, da si je kitajska vlada vzela k srcu resno kritiko glede svoje neuravnotežene in k 
surovinam osredotočene afriške politike, prejeto na forumu kitajsko-afriškega sodelovanja 
20. julija 2012 v Pekingu, kar dokazuje s tem, da sedaj odkrito spodbuja diverzifikacijo 
dejavnosti na tej celini; izpostavlja očitne etične in strateške napake kitajskega načela 
nevmešavanja v afriško notranjo politiko v primeru ljudskih uporov proti represivnim 
režimom (npr. v Sudanu) ali v primeru spremembe režima (npr. v Libiji); ugotavlja, da je 
okrepljena kitajska prisotnost v Afriki povzročila resna družbena trenja, a pozdravlja 
dejstvo, da so kitajska podjetja izrazila željo, da bi v svojih afriških dejavnostih večji 
poudarek namenila družbeni odgovornosti;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, ESZD, Komisiji, vladam 
in parlamentom držav članic ter držav pristopnic in držav kandidatk, vladi Ljudske 
republike kitajske, kitajskemu nacionalnemu ljudskemu kongresu, tajvanski vladi in 
tajvanskemu zakonodajnemu svetu.


