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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Kina er blevet en ny vækstøkonomi med tocifrede vækstrater siden 
1999, og at landet siden februar 2011 har været den næststørste økonomi på verdensplan; 
der henviser til, at Kina samtidig, og navnlig i de indre provinser, stadig står over for de 
for et udviklingsland klassiske udfordringerr;

B. der henviser til, at et vejledende beløb på 224 mio. EUR blev bevilget til Kina i EU-
udviklingsbistand for perioden 2007-2013; der henviser til, at Kommissionen i marts 2011 
annoncerede det andet femårige handelsprojekt mellem EU og Kina og dermed bevilgede 
20 mio. EUR i handelsrelateret EU-bistand til Kina;

C. der henviser til, at den økonomiske vækst i Kina har bragt en halv milliard mennesker ud 
af fattigdom siden 1990; der henviser til, at en stor del af de vandrende arbejdstagere i 
byerne samt landbefolkningen ikke desto mindre stadig lever i fattigdom, og at der ifølge
Verdensbanken stadig er 207 millioner kinesere, der lever under fattigdomsgrænsen:

D. der henviser til, at Kinas opkomst som udviklingsaktør i Afrika er et af de mest slående 
træk ved det seneste årti;

E. der henviser til, at Kinas forbindelser med afrikanske lande f.eks. er blevet påvirket af 
Kinas behov for at skaffe sig energiressourcer til støtte for landets økonomiske udvikling;

F. der henviser til, at der er væsentlige forskelle mellem OECD-DAC’s og Kinas 
udviklingssamarbejde; der henviser til, at Kinas program for lån på lempelige vilkår, der 
kanaliseres gennem Kinas eksport-import-bank, udgør en stor del af Kinas eksterne 
forbindelser, og henviser endvidere til, at lån på lempelige vilkår anses for at være bunden 
bistand;

G. der henviser til, at Kinas særlige økonomiske zoner (SEZ’er) i Afrika har til formål at 
skabe et understøttende miljø, der kan få små og mellemstore kinesiske virksomheder til 
at vove sig til oversøiske lande; der henviser til, at kinesisk drevne SEZ’er i Afrika Syd 
for Sahara ifølge ”African Development Bank Group” indtil videre har givet begrænsede 
resultater i form af investeringer, og at deres jobskabelsesvirkninger og integration i de 
lokale økonomier har været begrænset;

H. der henviser til, at Kinas tiltrædelsesprotokol er unik, idet den omfatter en række særlige 
forpligtelser, der kun er gældende for Kina, i form af "WTO-plus forpligtelser" (som det 
er tilfældet med eksportafgifter) samt "WTO-minus rettigheder", der gør det muligt for 
WTO-medlemmer at træffe beskyttelsesforanstaltninger over for kinesiske eksportvarer, 
der afviger fra de generelle WTO-regler;

I. der henviser til, at Kina har behov for adgang til high end-teknologi og forsyningsnet til 
den næste fase af landets økonomiske udvikling, der vil være baseret på innovation, 
indenrigshandel og eget forbrug;
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J. der henviser til, at Kinas hastige økonomiske vækst til dels er foregået på bekostning af 
menneskerettighederne og delvis bygger på tvangsarbejde og børnearbejde;

K. der henviser til, at Kina, der ikke er medlem af OECD, ikke er forpligtet til at overholde 
OECD’s regler, som: begrænser bunden bistand, regulerer kreditpraksisser, fastsætter 
betingelser for maksimal løbetid, klassificering af landerisiko og minimumsrentesatser, 
kræver udveksling af oplysninger og fastsætter sociale, miljømæssige og 
forvaltningsmæssige standarder for finansiering af aktiviteter;

L. der henviser til, at Kina er Den Europæiske Unions næststørste handelspartner;

M. der henviser til, at Kina i de seneste årtier har opnået vigtige sociale fremskridt; der 
henviser til, at en sådan forbedring af livskvaliteten for en så enorm befolkning over en så 
kort periode er enestående i historien, og at fattigdommen er blevet mindsket for over 350 
millioner mennesker;

N. der henviser til, at Kinas eksportfinansieringsaktiviteter har gjort det muligt for Kina at 
øge sin tilstedeværelse i mange udviklingslande, navnlig i Afrika;

O. der henviser til, at EU har haft et strukturelt underskud i varehandelen med Kina siden 
1997, hvilket gør det påkrævet, at EU udvikler en ny strategisk ramme for samarbejdet 
med Kina;

P. der henviser til, at der er betydelige potentielle fordele for udviklingslandene ved mere 
dybdegående økonomiske forbindelser med Kina, navnlig når det gælder udvikling af 
infrastruktur;

Q. der imidlertid henviser til, at Kinas eksportkreditfinansieringsaktiviteter i 
udviklingslandene udgør en potentiel trussel mod naturressourceforvaltningen, gældens 
bæredygtighed, forbedringer af regeringsførelsen samt den lokale beskæftigelse og 
produktivitet i udviklingslandene;

R. der henviser til, at Kinas deltagelse i et internationalt handelssystem, der bygger på 
åbenhed og gennemsigtighed, er afgørende for at sikre international velstand og 
bæredygtighed;

1. er overbevist om, at den kraftige stigning i samhandelen mellem alle EU-medlemsstaterne 
og Kina er et afgørende udviklingsinstrument for både EU og Kina, eftersom åben handel 
er et af de mest effektive redskaber til at bekæmpe fattigdom og skabe økonomisk vækst 
og velstand; er af den opfattelse, at den unikke karakter af Kinas engagement i WTO, som
afskærer Kina fra at søge om "særlig og differentieret behandling" - lige som andre 
udviklingslande, der er medlemmer, gør - sætter spørgsmålstegn ved kohærensen og 
konsekvensen heri; opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere kohærensen og 
konsekvensen i sin handelspolitik over for Kina på baggrund af sin udviklingspolitik over 
for Afrika;

2. understreger, at der er store muligheder ved gensidig markedsadgang, liberalisering og 
ved at uddybe handels- og investeringssamarbejdet mellem Europa og Kina; understreger 
dog, at det er en forudsætning, at der garanteres fair konkurrence, gensidig 
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markedsadgang og klar markedsregulering, særligt hvad angår direkte udenlandske 
investeringer (FDI) og beskyttelsen af intellektuel ejendomsrettigheder (IPR);

3. noterer sig, at udviklingsfonden Kina-Afrika (CADF) støtter oprettelsen af kinesiske 
særlige økonomiske zoner i Afrika; deler synspunktet i ”African Development Bank 
Group”, ifølge hvilket det er nødvendigt at integrere kinesiske investeringer i den 
nationale produktionskæde for at sikre, at disse zoner effektivt fremmer industrialisering, 
hvilket eksempelvis indbefatter: en styrkelse af de retlige og reguleringsmæssige 
ordninger, herunder sociale og miljømæssige beskyttelsesforanstaltninger, samt forbedring 
af lokale virksomheders og arbejdstageres adgang til zonerne med henblik på at sikre 
forbindelser til den lokale økonomi;

4. mener, at handel bør fremme menneskerettighederne på globalt plan, og at alle EU’s 
handelspartnere bør overholde ILO-konventionerne, navnlig konventionen mod tvungen 
arbejdskraft, hvilket betyder, at varer fremstillet i fængsler og fangelejre (laogai) ikke bør 
tillades på EU’s marked;

5. opfordrer EU til at øge sin effektivitet for så vidt angår handel med Kina gennem bedre 
institutionel organisering og ved at finde frem til en ensartet holdning over for Kina blandt 
medlemsstaterne;

6. bemærker, at Kinas vækst og evne til i løbet af tredive år at bevæge sig fra at være et 
underudviklet land til at være en ny global stormagt har bidraget til at gøre Kina til en 
alternativ kilde til handel og finansiering i forhold til Afrikas traditionelle partnere;

7. er klar over, at Kinas indflydelse på Afrika er forskellig afhængig af de afrikanske 
økonomiers størrelse, økonomiske strukturer og kvaliteten af deres forvaltninger og 
institutioner; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at foretage en yderligere evaluering 
af indvirkningen af Kinas handel på de afrikanske lande, dvs. i hvilken udstrækning 
handel med Kina vil tilskynde til yderligere specialisering i primære råvarer eller hjælpe 
de afrikanske økonomier til at diversificere deres produktion og finansiere bæredygtige 
projekter;

8. understreger, at Kinas nye rolle som en stor finansieringskilde for Afrika har givet 
anledning til mange betænkeligheder i EU; understreger navnlig, at mens de internationale 
organisationer og de traditionelle donorers bilaterale bistandsorganisationer har gjort deres 
bistand betinget af god regeringsførelse, er dette ikke tilfældet for Kina; er derfor bange 
for, at Kinas indflydelse yderligere kan forsinke bestræbelserne på at forbedre 
regeringsførelsen og mindske korruptionen i Afrika, navnlig i de af dets partnerlande, der 
er karakteriseret ved svage institutioner, som f.eks. Angola, Congo, Nigeria og Sudan;

9. understreger, at udviklingseffekten af investeringer i udvindingssektoren bør forbedres 
ved hjælp af større gennemsigtighed i indkøbs- og kontraktindgåelsesprocessen og en 
mere aktiv deltagelse af afrikanske civilsamfundsorganisationer i tilsyn; opfordrer i denne 
forbindelse EU til at tilskynde Kina til at tilslutte sig principperne i 
gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien;

10. er af den opfattelse, at de afrikanske regeringer for at kunne høste fordelene ved 
samarbejdet mellem Kina og Afrika bl.a. vil være nødt til at styrke deres 
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forvaltningsinstitutioner;  fastholder ligeledes, at det er nødvendigt at opgradere den 
politiske dialog mellem Kina og EU’s medlemsstater med henblik på at få Kina til at love 
at være opmærksom på virkningerne af landets bistand på regeringsførelsen og miljøet, 
samt for at sikre, at Kinas bistand komplementerer, snarere end konkurrerer med, 
bistanden fra de traditionelle donorer;

11. bemærker, at kinesiske investeringer i Afrika, der primært kanaliseres via eksport-import-
banken, giver anledning til betænkeligheder, f.eks. om projekternes bæredygtighed, som 
det er tilfældet med store, kontroversielle vandkraftdæmningsprojekter; deler som et første 
skridt synspunktet i "African Development Bank Group", ifølge hvilket det vil være 
ønskeligt at udvide gennemførelsen af Ækvatorprincipperne – et frivilligt sæt standarder 
for bestemmelse, vurdering og forvaltning af sociale og miljømæssige risici ved 
projektfinansiering – til også at omfatte kinesiske investeringer;

12. bemærker med bekymring, at hovedparten af Kinas store projekter i Afrika er blevet 
gennemført af en overvejende kinesisk arbejdsstyrke; mener, at det er en af årsagerne til, 
at den lokale arbejdsstyrke fortsat er uuddannet, og at de beskæftigelsesmæssige 
sidegevinster for befolkningen er minimale;

13. er af den opfattelse, at de afrikanske lande er nødt til at øge merværdien af deres 
produktion uden hensyntagen til deres partnerlande, hvilket indbefatter udvikling af 
redskaber til f.eks. at øge efterspørgslen efter ufaglært afrikansk arbejdskraft til 
investeringsprojekter;

14. er klar over, at den hurtige økonomiske vækst i Kina, til trods for at den har skabt stor 
velstand, navnlig blandt bybefolkningen, også har øget uligheden mellem byområderne og 
landområderne, hvor 50,3 % af befolkningen på Kinas fastland bor, og dermed har 
bidraget til en urbaniseringsproces med afvandring fra landområderne, som har ført til, at 
over halvdelen af den kinesiske befolkning i 2011 for første gang i historien er bosiddende 
i byer;

15. påpeger, at kinesisk bistand på flere måder adskiller sig fra den, OECD-landene leverer; 
minder navnlig om, at mens OECD-medlemmerne gennem OECD's arrangement 
vedrørende offentligt støttede eksportkreditter forpligter sig til at overholde en række 
vedtagne miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige standarder i forbindelse med 
deres eksportfinansieringsaktiviteter, er Kina ikke forpligtet af disse regler;

16. minder endvidere om, at mens OECD-medlemmerne har vedtaget OECD’s henstillinger 
vedrørende bestikkelse og officielt støttede eksportkreditter, der har til formål at 
afskrække fra og sanktionere bestikkelse af udenlandske embedsmænd i forbindelse med 
internationale forretningstransaktioner, der støttes af offentlige eksportkreditter, har Kina 
ikke indført disse foranstaltninger; finder det i lyset heraf særligt vigtigt, at EU indleder 
yderligere drøftelser med Kina med henblik på at udvikle og gennemføre fælles standarder 
med OECD for udviklingsbistand, herunder gældslettelse;

17. opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte Kina i realiseringen af dets 
udviklingsstrategiske mål, men til gennem en gradvis nedskæring i officiel 
udviklingsbistand (ODA) fra 2013 at bevæge sig væk fra det traditionelle 
udviklingssamarbejde og den traditionelle udviklingsbistand og over mod et mere 
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afbalanceret handelsorienteret forhold til Kina, hvilket er i begge parters interesse; 
understreger i denne forbindelse, at den nye tilgang skal tage højde for den omstændighed, 
at Kina selv er blevet en vigtig donor, navnlig i Afrika, og at dets udviklingsdagsorden 
med EU derfor snarere bør fokusere på konkrete områder af fælles interesse; understreger, 
at EU's handelsforbindelser med Kina til stadighed bør suppleres af bestræbelser på og 
krav om demokratisk udvikling;

18. opfordrer Kommissionen til navnlig at støtte Kina i at øge effektiviteten af dets 
landbrugsproduktion; 

19. opfordrer Kommissionen til at gøre dette i dialog med de kinesiske myndigheder for at 
sikre, at de dårligt stillede og de fattige, der på nuværende tidspunkt nyder gavn af EU’s 
udviklingsprojekter, ikke lades i stikken;

20. opfordrer Kommissionen til at udfase udviklingsbistanden til Kina, der udgjorde 128 mio. 
EUR i perioden 2007-2010, da Kina er en ny markedsøkonomi og en stor økonomisk og 
politisk aktør på verdensplan;

21. opfordrer Kommissionen til omgående også at tage spørgsmålet om de kinesiske 
jordopkøb i udviklingslandene op i dialogen med Kina;

22. påpeger, at Kina selv er trådt frem som en stor bistandsdonor, på trods af at omkring 16 % 
af landets 1,3 mia. mennesker stadig lever under fattigdomsgrænsen;

23. opfordrer derfor Kommissionen til at behandle Kina som en partner og respektere landets 
kulturelle traditioner og til at fastsætte de samme legitime krav til Kina som til EU’s andre 
handelspartnere, hvad angår respekt for menneskerettighederne, og samtidig støtte Kina i 
dets omstilling til et åbent samfund, der bygger på retsstaten og respekten for 
menneskerettighederne, og sørge for, at Kina overholder ILO’s grundlæggende 
arbejdsstandarder; finder, at en sådan tilgang vil hjælpe med at overvinde de eksisterende 
spændinger samt øge yderligere udvekslinger og gensidig investering, hvilket vil bringe 
begge partnere i en "win-win"-situation; 

24. opfordrer derfor Kommissionen til at arbejde sammen med Kina som en partner i 
international udvikling for at udveksle bedste praksis og gøre brug af alle de internationale 
udviklingspartneres komparative fordele og differentierede styrker og derved yde den 
bedste og bredeste vifte af støtte til udviklingslandene;

25. understreger, at da Kina nu er den næststørste økonomi i verden, skal spørgsmålet om 
markedsadgang mellem Europa og Kina under alle omstændigheder baseres på 
gensidighedsprincippet; opfordrer til en hurtig afslutning på Doha-forhandlingerne; 
understreger, at Kina så hurtigt som muligt er nødt til at leve op til de internationale 
miljøstandarder og til sine WTO-forpligtelser, navnlig respekten for intellektuel 
ejendomsret; advarer mod at gøre brug af protektionistiske foranstaltninger, navnlig i 
betragtning af det nuværende økonomiske klima, da dette på sigt vil være skadeligt ikke 
bare for de bilaterale politiske forbindelser, men også for den europæiske og den kinesiske 
økonomi, og da det vil gå imod EU's udviklingsmålsætninger som defineret i Europa 
2020-strategien;
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26. opfordrer Kommissionen til at afholde drøftelser med EU's kinesiske partnere om 
udformningen af fair, gennemsigtige og udviklingsfremmende aftaler og koncessioner for 
import af råstoffer fra udviklingslande; er bekymret over en stigende konkurrence om 
råstoffer mellem EU og Kina til skade for udviklingslandene;

27. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at benytte alle 
diplomatiske kanaler og andre redskaber til at tilskynde Kina til at forpligte sig til 
internationale standarder for gennemsigtighed for så vidt angår dets 
eksportkreditfinansieringsaktiviteter i udviklingslande og andre handelsrelaterede tiltag, 
både i og uden for Kina; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til 
fortsat at arbejde på at forpligte Kina i forhold til internationale normer og 
standardiseringsorganisationer i forbindelse med det internationale handelssystem;

28. opfordrer EU og USA til at gå i dialog med denne nye økonomiske gigant på alle niveauer 
til fælles gavn for alle parter;

29. finder det nødvendigt, at EU’s udviklingspolitik og –aktører arbejder på at opbygge 
udviklingslandenes kapacitet til at forhandle sig frem til solide aftaler med Kina - navnlig 
når disse aftaler handler om naturressourcer, til at håndtere gæld og til at imødegå de 
potentielle trusler mod lokal produktivitet og lokale jobmarkeder, som tilstrømningen af 
kinesiske arbejdstagere og varer måtte udgøre;

30. opfordrer Kina til at engagere sig mere i globale institutioner, men anerkender samtidig, at 
Kina allerede spiller en fuldstændig og aktiv rolle i FN og i fredsbevarende missioner;

31. mener, at det vil være ufrugtbart, først og fremmest for udviklingslandene selv, at betragte 
det kinesiske engagement i udviklingslandene som unfair konkurrence og forfølge en 
konfrontativ reaktion; understreger, at det af hensyn til såvel udviklingslandenes interesser 
som til den bredere globale konkurrence og vækst, er nødvendigt, at virksomheder og 
aktører i EU, der forsøger at konkurrere med Kina om handelsmæssige og økonomiske 
forbindelser med udviklingslande, arbejder på at fremsætte de tilbud, der er mest 
attraktive med hensyn til langsigtet bæredygtighed og gavn, hvilket inkluderer 
miljømæssige, sociale, menneskerettighedsmæssige og forvaltningsmæssige aspekter.
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