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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че Китай се превърна в бързоразвиваща се икономика, която 
отбелязва двуцифрен растеж от 1999 г. насам, а понастоящем, от февруари 2011 г., е 
втората по големина икономика в света; като има предвид, че същевременно Китай 
все още се бори с предизвикателствата, пред които традиционно е изправена всяка 
развиваща се страна, особено що се отнася до централните китайски провинции;

Б. като има предвид, че за периода 2007—2013 г. за Китай индикативно бяха 
разпределени 224 милиона евро от помощта за развитие на ЕС; като има предвид, че 
през март 2011 г. Комисията обяви втория петгодишен проект за търговия между 
ЕС и Китай, като разпредели за Китай 20 милиона евро от свързаното с търговията 
подпомагане от ЕС;

В. като има предвид, че от 1990 г. икономическият растеж в Китай помогна на половин 
милиард души да преодолеят бедността; като има предвид обаче, че голяма част от 
работниците мигранти в градовете и населението в селските райони все още живеят 
в бедност и че според Световната банка все още 207 милиона китайци живеят под 
прага на бедността;

Г. като има предвид, че възходът на Китай като фактор на развитието в Африка е едно 
от най-забележителните явления през последните десет години;

Д. като има предвид, че отношенията на Китай с африканските държави са формирани 
например от необходимостта на Китай да си осигури енергийни ресурси, за да 
подпомогне своето икономическо развитие;

Е. като има предвид, че съществуват важни различия между Комитета за подпомагане 
на развитието на ОИСР (КПР/ОИСР) и сътрудничеството на Китай за развитие; като 
има предвид, че програмата на Китай за заеми с изгодни условия, отпускани чрез 
China Eximbank, е основeн елемент във външните отношения на Китай и че заемите 
с изгодни условия се разглеждат като обвързана помощ;

Ж. като има предвид, че специалните икономически зони (СИЗ) на Китай в Африка 
имат за цел да създадат благоприятна среда за дейността на китайските малки и 
средни предприятия в чужбина; като има предвид, че според групата на 
Африканската банка за развитие ръководените от Китай СИЗ в африканските 
държави на юг от Сахара досега са постигнали ограничени резултати по отношение 
на инвестициите, като същевременно въздействието им във връзка с разкриването 
на нови работни места и интеграция в местната икономика е ограничено;

З. като има предвид, че протоколът за присъединяване на Китай е уникален с това, че 
включва редица специални ангажименти, приложими само за Китай, които приемат 
формата на „ангажименти СТО-плюс“ (както в случая с експортните такси), както и 
„права СТО-минус“, които позволяват на членовете на СТО да предприемат 
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защитни мерки срещу износ от Китай в отклонение от общите правила на СТО;

И. като има предвид, че Китай има нужда от достъп до високи технологии и мрежи за 
дистрибуция за следващия етап от икономическото си развитие, което ще се 
основава на иновации, вътрешна търговия и вътрешно потребление;

Й. като има предвид, че бързият икономически растеж на Китай се осъществи отчасти 
за сметка на правата на човека и отчасти се гради върху принудителен и детски 
труд;

К. като има предвид, че тъй като Китай не е член на ОИСР, той не е задължен да 
спазва правилата на организацията, които ограничават обвързаната помощ, 
регулират кредитните практики и налагат максимални срокове за погасяване, 
класификация на държавния риск и минимални лихви, изискват обмен на 
информация и налагат социални, екологични и управленски стандарти по 
отношение на финансовата дейност;

Л. като има предвид, че Китай е вторият по големина търговски партньор на 
Европейския съюз;

М. като има предвид, че през последните десетилетия Китай постигна важен социален 
напредък; като има предвид, че подобно подобряване на качеството на живота на 
такова огромно население за такъв кратък период от време е уникално в историята и 
намали бедността за над 350 милиона души;

Н. като има предвид, че китайското експортно финансиране позволи на Китай да 
увеличи присъствието си в много развиващи се страни, по-специално в Африка;

О. като има предвид, че от 1997 г. насам ЕС поддържа структурен дефицит с Китай в 
търговията със стоки, което изисква от ЕС да създаде нова стратегическа рамка за 
сътрудничество с Китай;

П. като има предвид, че съществуват значителни потенциални ползи за развиващите се 
страни от по-задълбочени икономически отношения с Китай, по-специално във 
връзка с развитието на инфраструктурата;

Р. като има предвид обаче, че експортното кредитиране на Китай в развиващите се 
страни създава потенциални заплахи за развиващите се страни от гледна точка на 
управление на природните ресурси, устойчивост на дълга, подобряване на 
управлението и местна заетост и производителност;

С. като има предвид, че участието на Китай в една международна система за търговия, 
основана на отвореност и прозрачност, е жизненоважно за осигуряване на 
международен просперитет и устойчивост;

1. изразява убеждение, че големият ръст на търговията между всички държави-членки 
на ЕС и Китай представлява ключов инструмент за развитието както за ЕС, така и за 
Китай, тъй като отворената търговия е един от най-ефективните двигатели на 
икономическия растеж, борбата срещу бедността и създаването на блага; счита, че 



AD\885890BG.doc 5/10 PE467.016v02-00

BG

уникалното естество на ангажимента на Китай към СТО, който не дава възможност 
на Китай да иска „специално и диференцирано третиране“ като други развиващи се 
страни членки, повдига въпроси за съгласуваността и последователността; 
съответно призовава Комисията да направи оценка на съгласуваността и 
последователността на своята търговска политика по отношение на Китай спрямо 
своята политика за развитие по отношение на Африка;

2. подчертава, че съществува голям потенциал във взаимния достъп до пазарите, 
либерализацията и задълбочаването на сътрудничеството в сферата на търговията и 
инвестициите между Европа и Китай; подчертава обаче, че като предварително 
условие следва да се гарантират лоялна конкуренция, взаимен достъп и ясна пазарна 
регулация, особено във връзка с преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и 
защитата на правата върху интелектуалната собственост (ПИС);

3. отбелязва, че фондът за развитие Китай — Африка подкрепя създаването на 
специални китайски икономически зони за преработка в Африка; споделя 
становището на групата на Африканската банка за развитие, според което има 
нужда от интегриране на китайските инвестиции в националната верига на 
производство, за да се гарантира, че тези зони ефективно насърчават 
индустриализацията, което предполага например укрепване на правния и 
регулаторен режим, включително социални и екологични гаранции, както и 
подобряване на достъпа на местните компании и работници до зоните, за да се 
осигури връзка с местната икономика;

4. счита, че търговията следва да насърчава правата на човека в световен мащаб и че 
всички търговски партньори на ЕС следва да спазват конвенциите на МОТ, по-
специално Конвенцията относно принудителния труд, което означава, че продукти, 
изработени в затвори и затворнически лагери (Lao Gai), не следва да бъдат 
допускани на пазара на ЕС;

5. призовава ЕС да подобри своята ефективност по отношение на търговията с Китай 
посредством по-добра институционална организация и постигане на съгласувана 
позиция между държавите-членки спрямо Китай;

6. отбелязва, че растежът на Китай и неговата способност за тридесет години да се 
превърне от изостанала икономика в бързоразвиваща се световна сила допринесоха 
за това, страната да стане алтернативен на традиционните партньори на Африка 
източник на търговия и финансиране;

7. съзнава, че въздействието на Китай върху Африка е различно в зависимост от 
размера, икономическите структури и качеството на управлението и институциите в 
африканските икономики; счита, че въздействието на търговията с Китай върху 
африканските страни — т.е. степента, до която търговията с Китай ще насърчи 
допълнителната специализация в основни стоки или може да помогне на 
африканските икономики да разнообразят своето производство и да финансира 
устойчиви проекти — трябва допълнително да бъде оценено;

8. подчертава, че новата роля на Китай като основен източник на финансиране в 
Африка събуди някои безпокойства в ЕС; по-специално подчертава, че докато 
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международните организации и агенциите за двустранно подпомагане на 
традиционните донори обвързват помощта си с изисквания за добро управление, 
случаят с Китай не е такъв; съответно изразява опасения, че влиянието на Китай би 
могло допълнително да забави усилията за подобряване на управлението и 
намаляване на корупцията в Африка, особено в страните партньори на Китай, които 
се характеризират със слаби институции, като Ангола, Конго, Нигерия и Судан;

9. подчертава, че въздействието на инвестициите в добивния сектор върху развитието 
следва да се повиши чрез повече прозрачност в процеса на организирането и 
възлагането на поръчки и по-активно участие на африканските организации на 
гражданското общество в надзора; в тази връзка призовава ЕС да насърчи Китай да 
приеме принципите на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост;

10. счита, че за да се извлекат ползи от сътрудничеството между Китай и Африка, ще е 
необходимо, наред с другото, африканските правителства да укрепят своите 
управленски институции; също така настоява, че е необходимо да се подобри 
политическият диалог между Китай и държавите-членки на ЕС, за да се ангажира 
Китай да обръща внимание на последиците от помощта си за управлението и за 
околната среда и за да се гарантира, че помощта от Китай допълва, а не се 
конкурира с помощта от традиционни донори;

11. отбелязва, че китайските инвестиции в Африка, извършвани основно чрез Export-
Import Bank, предизвикват загриженост, например относно устойчивостта на 
проектите, както е в случая с големи спорни проекти за язовири за производство на 
електроенергия; като първа стъпка споделя становището на групата на 
Африканската банка за развитие, според което би било желателно да се разшири 
обхватът на прилагане на Екваториалните принципи — набор от доброволни 
стандарти за определяне, оценка и управление на социалния и екологичния риск 
при финансирането на проекти — за да се включат китайските инвестиции;

12. отбелязва със загриженост, че в Африка по-голямата част от китайските 
широкомащабни проекти са осъществени преди всичко с китайска работна сила; 
счита, че това е една от причините местната работна сила да остава необучена и 
ползите за населението от гледна точка на заетостта да са минимални;

13. счита, че африканските страни трябва да увеличат добавената стойност на своето 
производство независимо от своите страни партньори;това предполага разработване 
на инструменти, чрез които да се увеличи например търсенето на неквалифицирана 
африканска работна ръка за инвестиционни проекти;

14. съзнава факта, че макар бързият икономически растеж на Китай да е създал огромно 
количество блага, особено за градското население, той е увеличил различията 
между градските и селските райони, където живеят 50,3 % от населението на 
континентален Китай, допринасяйки за процес на урбанизация и бягство от земята и 
създавайки ситуация, при която през 2011 г. за първи в историята на Китай повече 
от половината от населението на страната живее в градовете;

15. изтъква, че китайската помощ се различава по няколко начина от тази, отпускана от 
страните членки на ОИСР; по-специално припомня, че докато членките на ОИСР 
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посредством Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити 
се ангажират при експортното финансиране да спазват определени екологични, 
социални и управленски стандарти, Китай не е ангажиран с тези правила;

16. припомня също така, че докато страните членки на ОИСР са приели препоръките на 
ОИСР относно подкупите и официално подкрепяните експортни кредити, които 
имат за цел възпирането и санкционирането на подкупването на чужди публични 
служители в международните търговски сделки, подпомагани чрез официални 
експортни кредити, тези мерки не са приети от Китай; във връзка с това счита за 
изключително важно ЕС да продължи разговорите с Китай за разработване и 
въвеждане на общи стандарти с ОИСР относно помощта за развитие, включително 
относно намаляването на дълга;

17. призовава Комисията да продължи да подкрепя Китай в процеса на постигане на 
стратегическите цели на развитието, но същевременно да премине от 
традиционното сътрудничество за развитие и помощ, чрез постепенно намаляване 
на ОПР (официалната помощ за развитие) от 2013 г., към по-балансирани, 
търговски ориентирани отношения с Китай в интерес и на двете страни; в тази 
връзка подчертава, че новият подход трябва да отчита факта, че самият Китай стана 
важен донор, особено в Африка, и че следователно програмата за развитие на 
Китай, що се отнася до ЕС, следва по-скоро да се насочи към конкретни области от 
общ интерес; подчертава, че търговските отношения на ЕС с Китай следва 
непрекъснато да бъдат придружавани от усилия и искания за демократично 
развитие;

18. призовава Комисията по-специално да подпомогне Китай да увеличи 
производителността на своето земеделие;

19. призовава Комисията да извърши това в диалог с китайските органи на властта, за 
да се гарантира, че бедните и хората в неравностойно положение, които 
понастоящем се ползват от проектите за развитие на ЕС, няма да бъдат изоставени;

20. призовава Комисията поетапно да прекрати помощта за развитие за Китай, която 
представлява 128 млн. евро за периода 2007—2010 г., тъй като Китай е 
бързоразвиваща се пазарна икономика и основен икономически и политически 
фактор в световен мащаб;

21. призовава Комисията в диалога с Китай незабавно да повдигне въпроса за 
купуването от Китай на земя в развиващите се страни;

22. посочва, че Китай става основен донор на помощ сам по себе си, независимо че 
около 16 % от 1,3-милиардното му население все още живее под прага на бедността;

23. поради това призовава Комисията да третира Китай като партньор, като зачита 
неговите културни традиции, и да установи същите легитимни искания спрямо 
Китай, както спрямо останалите търговски партньори на ЕС по отношение 
спазването на правата на човека, като същевременно подкрепя прехода на Китай 
към отворено общество, основано на принципите на правовата държава и 
спазването на правата на човека, и настоява страната да спазва основните трудови 
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стандарти на МОТ; счита, че подобен подход ще помогне да се преодолеят 
настоящите напрежения, да се задълбочи по-нататъшният обмен и да се увеличат 
взаимните инвестиции, което да води до печеливша ситуация и за двамата 
партньори; 

24. поради това призовава Комисията да работи с Китай като партньор в 
международното развитие, за да се извършва обмен на добри практики и да се 
използват сравнителните предимства и диференцираните силни страни на всички 
международни партньори за развитие и така да се осигури най-добър и най-широк 
обхват на подкрепата за развиващите се страни;

25. подчертава, че като се има предвид, че понастоящем Китай е втората по големина 
икономика в света, въпросът с достъпа до пазара между Европа и Китай във всички 
случаи трябва да се основава на принципа на реципрочност; призовава за бързо 
приключване на преговорите от Доха; подчертава, че Китай спешно трябва да 
достигне международните екологични стандарти и да изпълни своите задължения в 
рамките на СТО, по-специално зачитането на правата върху интелектуалната 
собственост; предупреждава да не се използват протекционистки мерки, особено 
като се има предвид настоящият икономически климат, тъй като това би било 
вредно не само за двустранните политически отношения, но и за икономиките на ЕС 
и Китай в дългосрочен план и би противоречало на целите на ЕС за развитие, 
формулирани в стратегията „ЕС 2020“;

26. призовава Комисията да обсъди с китайските партньори на ЕС възможните условия 
на споразумения и концесии за внос на основни стоки от развиващите се страни, 
които биха били справедливи, прозрачни и насърчаващи развитието; изразява 
безпокойство от все по-голямата конкуренция за основни стоки между ЕС и Китай и 
нейното пагубно въздействие върху развиващите се страни;

27. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да използват всички 
налични дипломатически канали и други средства, за да насърчат Китай да се 
ангажира с международните стандарти за прозрачност по отношение на 
експортното си кредитиране в развиващите се страни и други свързани с търговията 
мерки както в Китай, така и извън него; настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да продължават да работят за включването на Китай в 
международни организации за определяне на норми и стандарти, свързани с 
международната система на търговия;

28. призовава ЕС и САЩ да поддържат връзки на всички равнища с този
бързоразвиващ се икономически гигант в името на взаимната изгода за всички 
страни;

29. счита, че е необходимо политиката за развитие на ЕС и факторите от ЕС да работят 
за изграждане на капацитета на развиващите се страни за договаряне на изгодни 
сделки с Китай — особено когато те се отнасят за природни ресурси — за 
управление на дълга и справяне с потенциалните заплахи за местната 
производителност и пазари на труда, които възникват от притока на китайски 
работници и продукти;
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30. призовава Китай да се ангажира повече в световните институции, като признава, че 
Китай вече играе пълноценна и активна роля в ООН и в мисии за опазване на мира;

31. счита, че разглеждането на дейността на Китай в развиващите страни като нелоялна 
конкуренция и предприемането на конфронтационни ответни действия ще бъде 
непродуктивно, преди всичко за самите развиващи се страни; подчертава, че в 
името на висшия интерес на развиващите се страни и на по-широката световна 
конкуренция и растеж предприятията и участниците от ЕС, които се стремят да се 
конкурират с Китай в търговските и икономически отношения с развиващите се 
страни, трябва да полагат усилия да представят оферти, които са най-привлекателни 
от гледна точка на дългосрочната устойчивост и ползи, включително по отношение 
на екологичните, социалните и управленските аспекти, както и тези, свързани с 
правата на човека.



PE467.016v02-00 10/10 AD\885890BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 5.12.2011 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

16
3
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine 
Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Norbert Neuser, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anna 
Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Fiona Hall, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Judith Sargentini

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Vittorio Prodi


