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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förbindelserna mellan EU och Kina
(2012/2137(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av etableringen av diplomatiska förbindelser mellan EU och Kina i 
maj 1975,

– med beaktande av den huvudsakliga rättsliga ramen för förbindelser med Kina, nämligen 
avtalet om handelssamarbete och ekonomiskt samarbete mellan EU och Kina1, vilket 
undertecknades i maj 1985 och omfattar ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser 
samt samarbetsprogrammet mellan EU och Kina,

– med beaktande förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal som har 
pågått sedan 2007,

– med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina, som inleddes 2003,

– med beaktande av den strukturerade politiska dialogen mellan EU och Kina som formellt 
upprättades 1994 och den strategiska högnivådialogen om strategiska och utrikespolitiska 
frågor som upprättades 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet med titeln 
Närmare partner med ökat ansvar – En rapport om handel och investeringar mellan EU 
och Kina (COM(2006)0632) av den 24 oktober 2006,

– med beaktande av kommissionens policydokument ”Ett alltmer utvecklat partnerskap –
gemensamma intressen och utmaningar i förbindelserna mellan EU och Kina”, 
(COM(2003)0533), vilket godkändes av Europeiska rådet den 13 oktober 2003,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser ”Det strategiska partnerskapet mellan EU 
och Kina” från den 11–12 december 2006,

– med beaktande av kommissionens strategidokument för Kina för perioden 2007–2013, det 
fleråriga vägledande programmet för 2011–2013 och 2010 års halvtidsöversyn av 
strategidokumentet samt översynen av det fleråriga vägledande programmet för 
2011-2013,

– med beaktande av Kinas första strategidokument om EU någonsin, som offentliggjordes 
den 13 oktober 2003,

– med beaktande av dialogen mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter, som inleddes 
1995, och de senaste två möten som hållits inom ramen för dialogen, den 
trettionde omgången i Peking den 16 juni 2011 och den trettioförsta omgången i Bryssel 
den 29 maj 2012,

                                               
1 EGT L 250, 19.9.1985, s. 2.
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– med beaktande av de närmare 60 sektoriella dialoger som pågår mellan Kina och unionen 
angående bland annat miljö, regionalpolitik, sysselsättning och sociala frågor samt det 
civila samhället,

– med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Kina 
som undertecknades i december 1998, trädde i kraft 20001 och förnyades 2004 och 2009, 
partnerskapsavtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete som undertecknades den 
20 maj 2009, samt det gemensamma uttalandet om energisamarbete mellan EU och Kina 
av den 8 december 2010,

– med beaktande av avtalet med Kina om samarbete inom EU:s satellitnavigeringsprogram 
Galileo, vilket undertecknades den 30 oktober 2003,

– med beaktande av det fjortonde toppmötet mellan EU och Kina som ägde rum i Peking i 
februari 2012 och av det gemensamma uttalande som avgas vid avslutningen av 
toppmötet, 

– med beaktande av partnerskapet mellan EU och Kina om klimatförändringar och den 
gemensamma förklaringen om klimatförändringar från det åttonde toppmötet mellan EU 
och Kina i september 2005,

– med beaktande av EU:s och Kinas gemensamma förklaring om energisäkerhet som 
utfärdades i Bryssel den 3 maj 2012 och det femte mötet i energidialogen mellan EU och 
Kina i november 2011,

– med beaktande av den artonde nationella kongressen i Kinas kommunistiska parti 
planerad till hösten 2012 och de förändringar inom ledningen för politbyråns ständiga 
kommitté som ska fastställas på kongressen,

– med beaktande av det senaste interparlamentariska mötet med Kina som ägde rum i 
Bryssel den 11–12 juli 2012,

– med beaktande av sina nyligen antagna resolutioner om Kina, särskilt resolutionen av den 
23 maj 2012 med titeln ”EU och Kina: obalanserad handel?”2, av den 2 februari 2012 om 
EU:s utrikespolitik gentemot Briks-länderna och andra framväxande stormakter: mål och 
strategier3, och resolutionen av den 11 maj 2011om rådets årliga rapport till
Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och grundläggande vägvalen när det gäller 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) under 2009, som lades fram för 
Europaparlamentet i enlighet med del II punkt G.43 i det interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 20064,

                                               
1 EGT L 6, 11.1.2000, s. 40.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0218.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0017.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0227
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– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om förbindelserna mellan EU 
och Kina1,

– med beaktande av resolutionerna av den 21 januari 2010 om kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i Kina, särskilt i fallet Liu Xiaobo2, av den 10 mars 2011 om situationen och 
kulturarvet i Kashgar (Xinjiangs uiguriska autonoma region i Kina)3, av den 7 april 2011 
om fallet med Ai Weiwei4, av den 5 juli 2012 om skandalen med tvångsaborter i Kina5, av 
den 26 november 2011 om Kina: minoriteters rättigheter och tillämpningen av dödsstraff6, 
av den 16 december 2010 om årsrapporten för 2009 om de mänskliga rättigheterna i 
världen och Europeiska unionens politik på området7, 

– med beaktande av EU:s vapenembargo som infördes efter kraftåtgärderna på Himmelska 
fridens torg i juni 1989, och som Europaparlamentet stödde i sin resolution av den 
2 februari 2006 om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken8,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2005 om förbindelserna mellan EU, Kina 
och Taiwan samt säkerheten i Fjärran Östern9,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Tibet och människorättssituationen i Kina 
och sin resolution av den 25 november 2010 om Tibet: planer på att göra kinesiska till det 
huvudsakliga undervisningsspråket10, av den 27 oktober 2011 om Tibet, särskilt fallen av 
självbränningar bland nunnor och munkar11 och av den 14 juni 2012 om Tibet: situationen 
avseende de mänskliga rättigheterna12,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2012), och av 
följande skäl:

A. Det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina är mycket viktigt för förbindelserna 
mellan EU och Kina, vilka har mycket stor betydelse för att man ska kunna finna 
lösningar på globala problem såsom global säkerhet, icke-spridning av kärnvapen och 
klimatförändringar.

                                               
1 EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 219.
2 EUT C 305 E, 11.11.2010, s. 9.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0100.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0157.
5 Antagna texter, P7_TA(2012)0301.
6 Antagna texter, P7_TA(2009)0105.
7 EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
8 Antagna texter, P6_TA(2006)0037.
9 EUT C 157 E, 6.7.2006, s. 471.
10 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 118.
11 Antagna texter, P7_TA(2011)0474.
12 Antagna texter, P7_TA(2012)0257.
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B. Kina genomgår en socioekonomisk övergång från en modell med omfattande ekonomisk 
tillväxt till en modell som strävar efter regional och social rättvisa och – framför allt – att 
upprätthålla stabiliteten.

C. Det styrande kommunistpartiet i Kina (KKP) förbereder sig för en stor politisk 
ledarsuccession vid sin artonde kongress under hösten 2012.

D. Redan 2007 instruerade president Hu Jintao domstolsväsendet på högsta nivå att domare 
ska vägledas av tre ”överhögheter”: partiet, folket och lagen, i nämnd ordning. Det 
kinesiska justitiedepartementet påbjöd i mars 2012 att alla advokater skulle svära en 
trohetsed till KKP för att få eller förnya sin auktorisation.

E. I mitten av juni 2012 underblåstes debatten om att avskaffa den officiella ettbarnspolitiken 
av den chockerande nyheten om en extremt grym tvångsabort av Feng Jianmeis ofödda 
dotter i sjunde graviditetsmånaden.

F. EU ansluter sig till en politik för ett enat Kina i förbindelserna mellan 
Folkrepubliken Kina och Taiwan.

G. Kina betonar sociala mänskliga rättigheter (t.ex. mat, kläder, ekonomisk utveckling) och 
EU betonar individuella mänskliga rättigheter (t.ex. yttrandefrihet, religionsfrihet, 
föreningsfrihet).

H. Kina är ett land där internet spelar en framträdande roll, med fler än 500 miljoner 
användare.

I. De stora autonoma områdena Tibet och Xinjiang är mycket viktiga för Kina med tanke på 
principerna om ”ett enat land” och på grund av deras stora strategiska, militära och 
ekonomiska betydelse.

J. Den kinesiska staten erkänner fem religioner: buddhism, daoism, islam och kristendom 
(både katolicism och protestantism), som alla har centraliserade styrelser med huvudsäte i 
Peking som är bemannade av tjänstemän som är lojala mot KKP. KKP utser de högsta 
religiösa ledarna och förbjuder ej godkända sekter som Falun Gong.

K. I det tjugoförsta århundradet ser vi Kinas imponerande återkomst på den globala arenan 
som en världsmakt på grund av landets pågående snabba tillväxt som ekonomisk och 
militär stormakt.

L. Folkrepubliken Kinas positiva roll i Sydostasien när det gäller regionalisering och 
dynamik överskuggas i allt högre grad av territoriella tvister i Sydkinesiska havet med 
Vietnamn (om Paracelöarna eller Xisha-öarna) och med Vietnamn, Malaysia, Indonesien, 
Brunei, Filippinerna och Taiwan (om Spratlyöarna eller Nansha-öarna) – vilka alla är 
fiskrika områden som också har stora olje- och gastillgångar.

M. Kina upprätthåller nära förbindelser med Nordkorea, som beskrivits av Mao Zedong som 
”så nära som läppar och tänder”.
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N. Förbindelserna mellan Kina och USA är världens viktigaste bilaterala band, i synnerhet på 
grund av fenomenet ”Chinamerica” eller den starka finansiella och ekonomiska 
sammanflätningen av Peking och Washington.

O. Ingenstans i världen är Kinas explosiva tillväxt mer synlig än i Afrika, vilket framgår av 
den imponerande tillväxten av Kinas ömsesidiga handel, vars volym ökade med 
80 procent till 166,3 miljarder US-dollar mellan 2009 och 2011, enligt kinesisk statistik.

Strategiskt partnerskap och samarbete mellan EU och Kina

1. Europaparlamentet biträder det offentliga åtagande som EU och Kina gjorde i sin 
strategiska högnivådialog den 9–10 juli 2012 i Peking för att med sitt strategiska 
partnerskap föregå med gott exempel på internationellt samarbete under det 
tjugoförsta århundradet. Parlamentet stöder och uppmuntrar nästan sextio sektoriella 
dialoger mellan EU och Kina i övertygelsen om att ett stärkt och högt utvecklat 
partnerskap kommer att vara till ömsesidig nytta för både EU och Kina.

Situationen i landet 

2. Europaparlamentet välkomnar den tolfte femårsplanen (2011–2015) som antogs av den 
nationella folkkongressen i mars 2012 och som avser att kraftfullt ta itu med de negativa 
sidoeffekterna av en enastående period av fortsatt hög ekonomisk tillväxt, såsom akuta 
miljöhot, regionala obalanser, stigande inkomstklyftor och fortsatta kollektiva protester 
mot sociala, ekonomiska och rättsliga missförhållanden. Parlamentet hävdar att europeisk 
kompetens och erfarenhet kan vara av stort värde för att upprätthålla och främja 
innovation i Kinas ekonomi.

3. Europaparlamentet erkänner KKP:s folkliga legitimitet, särskilt med tanke på partiets 
framgångsrika ekonomiska politik, men delar oberoende kinesiska forskares och 
observatörers kritik att denna legitimitet allvarligt hotas av en ”röd aristokrati” av nära 
familjemedlemmar till tidigare och nuvarande partiledare som har enorma förmögenheter 
på grund av sina politiska och ekonomiska förbindelser, en allvarlig situation som nyligen 
avslöjades genom Bo Xilai-affären. 

4. Europaparlamentet ser fram emot att de upprepade kraven på demokratisering och 
politiska reformer inom KKP snabbt genomförs av en vidsynt ny partiledning. 
Parlamentet anser att endast effektiva politiska reformer kan bromsa de delvis oberoende, 
egenmäktiga provinsiella, distriktsanknutna och lokala partibossar som allvarligt skadar 
Kinas nationella lednings rykte både i och utanför landet med sitt maktmissbruk, särskilt 
med tanke på den mycket kostsamma endemiska korruptionen.

5. Europaparlamentet delar kinesiska advokaters kraftfulla avvisande av förslaget om en 
obligatorisk trohetsed till KKP då det är ett angrepp på rättssystemet. Varje advokat borde 
svära trohet mot konstitutionen, inte mot ett politiskt parti eller en organisation. 

6. Europaparlamentet understryker att familjeplaneringstjänstemän gång på gång tvingar 
kvinnor till abort eller sterilisering trots att tvångsaborter är strikt olagliga i Kina. 
Parlamentet fördömer den så kallade ”avgiften för socialt underhåll”, ett ofta orimligt 
bötesbelopp som föräldrar måste betala i händelse av extra födslar, vilket var fallet i 
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tragedin med Feng Jianmei. Parlamentet stöder helhjärtat de kinesiska röster som kräver 
ett slut på ettbarnspolitiken.

7. Europaparlamentet välkomnar de ökade kontakterna mellan Kina och Taiwan och noterar 
Kinas starka önskan om återförening med Taiwan. Parlamentet betonar att detta politiska 
mål allvarligt undermineras av kinesiska missiler som riktas mot Taiwan samt Kinas 
internationella isolering av Taiwan och förväntar sig att Kina, Taiwan och EU kommer att 
respektera de taiwanesiska medborgarnas fria val om sitt lands internationella status.

Mänskliga rättigheter

8. Europaparlamentet beundrar det mod och sociala ansvarstagande som många kinesiska 
medborgare visar för att försvara värdefulla sociala rättigheter i sitt land, men fördömer 
den tragiska situationen där flera av dem officiellt förföljs och straffas för sitt arbete för att 
ta itu med välkända sociala faror/brottsliga gärningar som korruption, missbruk av 
tjänsteställning, miljöskador, AIDS-infektion, matförgiftning, byggfusk avseende 
skolbyggnader, olaglig expropriation av mark och egendomar som ofta begås av lokala 
partimyndigheter. Parlamentet uppmanar den kinesiska ledningen att uppmuntra civilt 
ansvarstagande när det gäller att respektera sociala mänskliga rättigheter och att 
rehabilitera officiellt förföljda och straffade försvarare av dessa rättigheter samt förväntar 
sig att en ansvarsfull kinesisk ledning fullt ut iakttar de individuella mänskliga 
rättigheterna.

9. Europaparlamentet konstaterar att den kinesiska regeringen skärper sin övervakning av 
internet genom en ny lag som innehåller förbud mot att röja statshemligheter, skada 
nationalkänslan, äventyra landets etniska enhet eller uppmana till ”illegala protester” eller 
”massmöten”. Parlamentet beklagar att dessa förbud är tämligen oklart formulerade, då 
det banar väg för ohämmad censur.

10. Europaparlamentet erkänner den kinesiska regeringens enorma insatser för att utveckla 
Tibet och Xinjiang ekonomiskt och uppmanar den kinesiska regeringen att agera på ett 
politiskt ansvarsfullt sätt genom att respektera och skydda tibetanska och uiguriska 
traditionella kulturer och livsstilar. Parlamentets uppfattning är att Peking inte kan vinna 
de tibetanska och uiguriska folkens själ och hjärta med hjälp av 
miljontals övervakningskameror eller repressiva polismetoder.

11. Europaparlamentet betonar att en religiös väckelse håller på att ske i Kina trots en hård 
förtryckande politik, vilket framgår av att otaliga gudstjänstlokaler åter öppnats och 
rekonstruerats. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att byta ut sin 
ineffektiva politik att kontrollera religionen mot en politik som erbjuder verklig 
religionsfrihet.

12. Europaparlamentet önskar att de blomstrande protestantiska huskyrkorna och 
underjordiska katolska kyrkorna ges officiellt erkännande även av den kinesiska staten
och fördömer kraftigt alla försök från myndigheterna att beröva dessa icke-registrerade 
kyrkor deras grundläggande rätt till religionsfrihet.
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Den externa situationen

13. Europaparlamentet uppmanar Folkrepubliken Kina att använda sin återvunna globala 
position på ett ansvarsfullt sätt genom att agera i enlighet med sina egna kriterier för 
”fredlig utveckling” och ”en harmonisk värld”.

14. Europaparlamentet ber Kina att skingra växande internationell oro över dess 
icke-transparenta militärbudget som officiellt ökade med 11,2 procent under 2012 till 
80,6 miljarder euro.

15. Europaparlamentet understryker den globala betydelsen av Sydkinesiska havet, genom 
vilket en tredjedel av världens handel passerar och vädjar till alla berörda parter att snarast 
lösa sina motstridiga territoriella anspråk i Sydkinesiska havet genom internationell 
skiljedom samt att avstå från ensidiga politiska och militära åtgärder.

16. Europaparlamentet konstaterar att den nordkoreanska regimens överlevnad är i hög grad 
beroende av Kina. Parlamentet ser fram emot att Kina fortsätter att ta ansvar för 
stabiliteten på Koreahalvön, att sexpartssamtalen om det nordkoreanska kärnvapenhotet 
snabbt återupptas och, framför allt, mot en kraftig förbättring av de dagliga 
levnadsvillkoren för nordkoreanska medborgare genom kinesiska incitament.

17. Europaparlamentet konstaterar att den nya amerikanska strategin att ”återställa balansen” 
eller ”svänga” mot Asien uppfattas som ett hot av den kinesiska ledningen. Parlamentet 
uppmuntrar Kina och USA att undvika spänningar och en kapprustning i Stilla havet och 
uppmanar Kina att respektera USA:s vitala intresse av att säkerställa den fria rörligheten 
på haven.

18. Europaparlamentet uppskattar den kinesiska ledningens erkännande av den allvarliga 
kritik som riktats mot dess obalanserade politik avseende råvaruhantering i Afrika under 
forumet för kinesisk-afrikanskt samarbete (FOCAC) som hölls den 20 juli 2012 i Peking, 
vilket illustreras av ledningens aktuella öppna stöd för en diversifiering av sin verksamhet 
på kontinenten. Parlamentet pekar på de uppenbara etiska och strategiska bristerna i Kinas 
princip om icke-ingripande i Afrikas inhemska politik i fall av folkligt motstånd mot 
förtryckande regimer (t.ex. Sudan) eller vid regimskifte (t.ex. Libyen). Parlamentet 
konstaterar att den ökande kinesiska närvaron i Afrika har lett till allvarliga sociala 
spänningar, men välkomnar att kinesiska företag har uttryckt sin vilja att lägga större vikt 
vid socialt ansvar i sin afrikanska verksamhet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, medlemsstaternas och anslutnings- och 
kandidatländernas regeringar och parlament, Kinas regering, den nationella kinesiska 
folkkongressen, Taiwans regering och Taiwans lagstiftande församling Yuan.


