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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει εξελιχθεί σε αναδυόμενη οικονομία, η οποία, από 
το 1999, καταγράφει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και, από τον Φεβρουάριο του 2011, 
αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ταυτόχρονα, η Κίνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις παραδοσιακές προκλήσεις κάθε 
αναπτυσσόμενης χώρας, ιδιαίτερα στις κεντρικές της επαρχίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδεικτικό ποσό 224 εκατ. ευρώ διατέθηκε ως αναπτυξιακή 
βοήθεια της ΕΕ προς την Κίνα για την περίοδο 2007-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Μάρτιο του 2011 η Επιτροπή ανακοίνωσε το δεύτερο πενταετές εμπορικό πρόγραμμα 
ΕΕ-Κίνας στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η χορήγηση βοήθειας της ΕΕ προς την 
Κίνα ύψους 20 εκατ. ευρώ για το εμπόριο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1990, η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας έχει επιτρέψει 
σε μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους να εξέλθουν από την ένδεια· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος των διακινούμενων εργαζομένων στις πόλεις και του 
αγροτικού πληθυσμού εξακολουθεί να ζει υπό συνθήκες φτώχειας, και ότι, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, 207 εκατομμύρια Κινέζοι εξακολουθούν να 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος της Κίνας ως παράγοντα ανάπτυξης στην Αφρική 
αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της τελευταίας δεκαετίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις της Κίνας με τις αφρικανικές χώρες έχουν 
διαμορφωθεί, επί παραδείγματι, από την ανάγκη απόκτησης ενεργειακών πόρων για τη 
στήριξη της οικονομικής της ανάπτυξης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της αναπτυξιακής 
συνεργασίας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ και της αναπτυξιακής 
συνεργασίας της Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Κίνας για χορήγηση 
δανείων με χαριστικούς όρους μέσω της κινεζικής τράπεζας Eximbank, αποτελεί 
σημαντικό πυλώνα των εξωτερικών σχέσεων της Κίνας, καθώς και ότι τα δάνεια με 
χαριστικούς όρους θεωρούνται «συνδεδεμένη βοήθεια»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) της Κίνας στην Αφρική 
αποσκοπούν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων μικρών και μεσαίων κινεζικών επιχειρήσεων σε υπερπόντιες αγορές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Όμιλο της Αφρικανικής Τράπεζας 
Ανάπτυξης, οι ΕΟΖ που λειτουργούν στην υποσαχάρια Αφρική υπό κινεζική διαχείριση 
απέδωσαν μέχρι στιγμής περιορισμένα αποτελέσματα στον τομέα των επενδύσεων, ενώ 
περιορισμένη ήταν και η συμβολή τους στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την 
ενσωμάτωση στην τοπική οικονομία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πρωτόκολλο Προσχώρησης της Κίνας είναι μοναδικό, 
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δεδομένου ότι περιλαμβάνει μια σειρά ειδικών δεσμεύσεων που εφαρμόζονται μόνο 
στην περίπτωση της Κίνας υπό τη μορφή «δεσμεύσεων ΠΟΕ-συν» (όπως στην 
περίπτωση των φόρων κατά την εξαγωγή) καθώς και «δικαιωμάτων ΠΟΕ-μείον», που 
επιτρέπουν στα μέλη του ΠΟΕ να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα κατά των κινεζικών 
εξαγωγών που αποκλίνουν από τις γενικές ρυθμίσεις του ΠΟΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την Κίνα είναι αναγκαία η πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία 
και δίκτυα διανομής για την επόμενη φάση της οικονομικής της ανάπτυξης, η οποία θα 
βασίζεται στην καινοτομία, το εγχώριο εμπόριο και την εσωτερική κατανάλωση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας έχει συντελεσθεί εν 
μέρει εις βάρος των δικαιωμάτων του ανθρώπου και βασίζεται ως ένα βαθμό στην 
καταναγκαστική εργασία και την παιδική εργασία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, επειδή δεν είναι μέλος του ΟΟΣΑ, δεν υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τους κανόνες του ΟΟΣΑ οι οποίοι: περιορίζουν τη «συνδεδεμένη 
βοήθεια», ρυθμίζουν τις πιστωτικές πρακτικές και επιβάλλουν ανώτατες προθεσμίες 
αποπληρωμής, κατάταξη κινδύνου χώρας και ελάχιστα επιτόκια, επιτάσσουν 
ανταλλαγή πληροφοριών και επιβάλλουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
καθώς και πρότυπα διακυβέρνησης για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει επιτύχει σημαντική κοινωνική πρόοδο τις 
τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η βελτίωση αυτή της ποιότητας 
ζωής ενός τόσο τεράστιου πληθυσμού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί 
μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία, καθώς μειώθηκε η φτώχεια για πάνω από 350 
εκατομμύρια ανθρώπους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Κίνας στον τομέα της χρηματοδότησης 
των εξαγωγών επέτρεψαν στην Κίνα να αυξήσει την παρουσία της σε πολλές 
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην Αφρική·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1997, η ΕΕ παρουσιάζει διαρθρωτικό έλλειμμα με την 
Κίνα όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, γεγονός το οποίο επιβάλλει να δημιουργήσει η 
ΕΕ ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας με την Κίνα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά δυνητικά οφέλη που προκύπτουν για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες από τις βαθύτερες οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, ιδιαίτερα 
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι δραστηριότητες της Κίνας στον τομέα της 
χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να 
αποτελέσουν απειλή για τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, τη βιωσιμότητα του χρέους, τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την 
τοπική απασχόληση και παραγωγικότητα·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της Κίνας σε ένα διεθνές εμπορικό σύστημα που 
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βασίζεται στο άνοιγμα και τη διαφάνεια έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση 
ευημερίας και βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο·

1. είναι πεπεισμένο ότι η έντονη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ όλων των 
ευρωπαϊκών κρατών μελών και της Κίνας αποτελεί καίριο αναπτυξιακό μέσο, τόσο για 
την ΕΕ όσο και για την Κίνα, καθώς το ανοικτό εμπόριο είναι ένας από τους πλέον 
αποτελεσματικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, καταπολέμησης της φτώχειας και 
παραγωγής πλούτου· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι ο μοναδικός χαρακτήρας της δέσμευσης 
της Κίνας έναντι του ΠΟΕ, που δεν επιτρέπει στην Κίνα να ζητήσει «ειδική και 
διαφοροποιημένη μεταχείριση» όπως άλλες αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, εγείρει 
ερωτήματα σχετικά με τη συνοχή και τη συνέπεια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τη συνοχή και τη συνέπεια της εμπορικής της πολιτικής έναντι της 
Κίνας σε σχέση με την αναπτυξιακή της πολιτική έναντι της Αφρικής·

2. τονίζει ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση στην 
αγορά, την ελευθέρωση και την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα των 
εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ Ευρώπης και Κίνας· τονίζει, 
ωστόσο, ότι, ως προαπαιτούμενο, θα πρέπει να διασφαλίζονται θεμιτός ανταγωνισμός, 
αμοιβαία πρόσβαση και σαφείς κανόνες αγοράς, κυρίως για τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
(ΑΞΕ) και την προστασία των διεθνών δικαιωμάτων κυριότητας·

3. σημειώνει ότι το αναπτυξιακό ταμείο Κίνας-Αφρικής στηρίζει τη δημιουργία ειδικών 
κινεζικών οικονομικών ζωνών (Economic Processing Zones) στην Αφρική· 
συμμερίζεται την άποψη του Ομίλου της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης σύμφωνα 
με την οποία υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης των κινεζικών επενδύσεων στην αλυσίδα 
εθνικής παραγωγής προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ζώνες αυτές προωθούν 
αποτελεσματικά την εκβιομηχάνιση, πράγμα το οποίο προϋποθέτει, επί παραδείγματι, 
ενίσχυση των νομικών και ρυθμιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών διασφαλίσεων, καθώς και βελτίωση της πρόσβασης των τοπικών 
εταιρειών και των εργαζομένων στις ζώνες αυτές για να εξασφαλιστούν οι δεσμοί με 
την τοπική οικονομία·

4. εκτιμά ότι το εμπόριο πρέπει να προωθεί τα δικαιώματα του ανθρώπου σε παγκόσμιο 
επίπεδο και ότι όλοι οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ πρέπει να σέβονται τις συμβάσεις της 
ΔΟΕ, ιδιαίτερα τη σύμβαση κατά της καταναγκαστικής εργασίας, γεγονός το οποίο 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ προϊόντων 
που έχουν παραχθεί σε φυλακές ή στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας (Lao Gai)·

5. καλεί την ΕΕ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της στο εμπόριο με την Κίνα· προς 
τούτο απαιτείται καλύτερη θεσμική οργάνωση και η υιοθέτηση, εκ μέρους των κρατών 
μελών, συνεκτικής στάσης έναντι της Κίνας·

6. σημειώνει ότι η ανάπτυξη της Κίνας και η ικανότητά της να εξελιχθεί μέσα σε τριάντα 
χρόνια από μια υπανάπτυκτη χώρα σε αναδυόμενη παγκόσμια δύναμη συνέβαλαν στη 
μετατροπή της Κίνας σε εναλλακτικό εμπορικό εταίρο και εναλλακτική πηγή 
χρηματοδότησης, πέραν των παραδοσιακών εταίρων της Αφρικής·

7. γνωρίζει ότι η επιρροή της Κίνας στην Αφρική ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος, τις 
οικονομικές δομές και την ποιότητα της διακυβέρνησης και των θεσμών στις 
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αφρικανικές οικονομίες· είναι της άποψης ότι πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω ο 
αντίκτυπος του κινεζικού εμπορίου στις αφρικανικές χώρες, ιδιαίτερα ο βαθμός στον 
οποίο το εμπόριο με την Κίνα θα ενθαρρύνει την περαιτέρω εξειδίκευση σε βασικά 
προϊόντα ή μπορεί να βοηθήσει τις αφρικανικές οικονομίες να διαφοροποιήσουν την 
παραγωγή τους και να χρηματοδοτήσουν βιώσιμα έργα·

8. υπογραμμίζει ότι ο νέος ρόλος της Κίνας ως μείζονος πηγής χρηματοδότησης στην 
Αφρική έχει προκαλέσει αρκετές ανησυχίες στην ΕΕ· υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι, ενώ 
διεθνείς οργανώσεις και διμερείς οργανισμοί ενίσχυσης παραδοσιακών χορηγών έχουν 
θέσει ως όρο για τη χορήγηση ενίσχυσης τη χρηστή διακυβέρνηση, τούτο δεν ισχύει για 
την περίπτωση της Κίνας· φοβάται, ως εκ τούτου, ότι η επιρροή της Κίνας θα μπορούσε 
να καθυστερήσει περαιτέρω τις προσπάθειες για βελτίωση της διακυβέρνησης και 
μείωση της διαφθοράς στην Αφρική, ειδικά στις χώρες εταίρους που χαρακτηρίζονται 
από την ύπαρξη ανίσχυρων θεσμών όπως η Αγκόλα, το Κονγκό, η Νιγηρία και το 
Σουδάν·

9. υπογραμμίζει ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων στην ανάπτυξη στον εξορυκτικό τομέα 
πρέπει να ενισχυθεί μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαδικασία προκήρυξης και 
ανάθεσης συμβάσεων και ενεργότερης συμμετοχής των αφρικανικών οργανώσεων 
κοινωνίας των πολιτών στην εποπτεία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να ενθαρρύνει 
την Κίνα να υιοθετήσει τις αρχές της πρωτοβουλίας διαφάνειας των εξορυκτικών 
βιομηχανιών·

10. εκτιμά ότι για να αντληθούν οφέλη από τη συνεργασία Κίνας και Αφρικής, οι 
αφρικανικές κυβερνήσεις πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν τους θεσμούς 
διακυβέρνησής τους· επιμένει, ομοίως, στην ανάγκη αναβάθμισης του πολιτικού 
διαλόγου μεταξύ της Κίνας και των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθεί η Κίνα 
να αποδίδει προσοχή στις επιπτώσεις της βοήθειάς της στη διακυβέρνηση και το 
περιβάλλον, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι η βοήθεια της Κίνας συμπληρώνει μάλλον 
παρά ανταγωνίζεται τη βοήθεια που παρέχεται από παραδοσιακούς χορηγούς·

11. επισημαίνει ότι οι κινεζικές επενδύσεις στην Αφρική, οι οποίες πραγματοποιούνται 
κυρίως μέσω της Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών, προκαλούν ανησυχίες, σε σχέση, 
επί παραδείγματι, με τη βιωσιμότητα των έργων, όπως στην περίπτωση των 
αμφιλεγόμενων μεγάλων έργων υδροηλεκτρικών φραγμάτων· συμμερίζεται, ως πρώτο 
βήμα, την άποψη του Ομίλου της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, σύμφωνα με την 
οποία θα ήταν επιθυμητό να επεκταθεί στις κινεζικές επενδύσεις η εφαρμογή των 
αρχών του Ισημερινού που αποτελούν δέσμη εθελοντικών προτύπων για τον 
καθορισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
κινδύνου στη χρηματοδότηση έργων·

12. σημειώνει με ανησυχία ότι στην Αφρική τα περισσότερα κινεζικά έργα μεγάλης 
κλίμακας εκτελέστηκαν κυρίως από κινεζικό εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα το 
τοπικό εργατικό δυναμικό να παραμένει ανεκπαίδευτο και τα οφέλη για τον πληθυσμό 
όσον αφορά την απασχόληση να είναι ελάχιστα·

13. υποστηρίζει ότι οι αφρικανικές χώρες πρέπει να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της 
παραγωγής τους, ανεξάρτητα από τις χώρες εταίρους τους, πράγμα το οποίο 
προϋποθέτει την ανάπτυξη εργαλείων προκειμένου να αυξηθεί, επί παραδείγματι, η 
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ζήτηση ανειδίκευτου αφρικανικού εργατικού δυναμικού για επενδυτικά σχέδια·

14. γνωρίζει ότι, παρότι η ταχεία οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα έχει παραγάγει τεράστιο 
πλούτο, ειδικότερα για τον αστικό πληθυσμό, έχει εντείνει τις ανισότητες μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών, όπου διαμένει το 50,3% του πληθυσμού της 
ηπειρωτικής Κίνας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε μια διαδικασία αστικοποίησης 
και εγκατάλειψης της υπαίθρου με αποτέλεσμα, το 2011, για πρώτη φορά στην ιστορία 
της Κίνας, περισσότερο από το ήμισυ του κινεζικού πληθυσμού να ζει σε πόλεις·

15. επισημαίνει ότι η κινεζική βοήθεια διαφέρει, από διάφορες απόψεις, από τη βοήθεια 
που χορηγούν οι χώρες του ΟΟΣΑ και υπενθυμίζει ιδιαίτερα ότι, ενώ τα μέλη του 
ΟΟΣΑ δεσμεύονται, μέσω του διακανονισμού του ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις 
που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, να τηρούν συμπεφωνημένη δέσμη περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών προτύπων και προτύπων διακυβέρνησης στις δραστηριότητες 
χρηματοδότησης των εξαγωγών, η Κίνα δεν έχει δεσμευθεί για την τήρηση αυτών των 
κανόνων·

16. υπενθυμίζει επίσης ότι, ενώ τα μέλη του ΟΟΣΑ έχουν συμφωνήσει επί των συστάσεων 
του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δωροδοκία και τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης, συστάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην καταπολέμηση και τιμωρία 
της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων σε διεθνείς επιχειρηματικές 
συναλλαγές που στηρίζονται από εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας 
στήριξης, τα μέτρα αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Κίνα· θεωρεί, υπό τα δεδομένα 
αυτά, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η ΕΕ περαιτέρω συζητήσεις με την 
Κίνα με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων με τον ΟΟΣΑ στον τομέα 
της αναπτυξιακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της ελάφρυνσης του χρέους·

17. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να στηρίζει την Κίνα στη διαδικασία επίτευξης 
των στρατηγικών της στόχων στον τομέα της ανάπτυξης, ταυτόχρονα όμως να 
μετακινηθεί από την παραδοσιακή αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια, με βαθμιαία 
μείωση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας από το 2013, προς μια σχέση με την Κίνα 
η οποία θα είναι προσανατολισμένη περισσότερο στο εμπόριο, προς όφελος αμφοτέρων 
των πλευρών· τονίζει εν προκειμένω ότι η νέα προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
το γεγονός ότι η Κίνα έχει εξελιχθεί η ίδια σε σημαντικό χορηγό, ιδιαίτερα στην 
Αφρική, και ότι, για το λόγο αυτό, το αναπτυξιακό της πρόγραμμα με την ΕΕ θα πρέπει 
να επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος· 
υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα θα πρέπει να 
συμπληρώνονται συνεχώς με προσπάθειες και αιτήματα για δημοκρατική ανάπτυξη·

18. ζητεί από την Επιτροπή συγκεκριμένα να στηρίξει την Κίνα στην προσπάθεια 
βελτίωσης της αποδοτικότητας της γεωργικής της παραγωγής·

19. καλεί την Επιτροπή να το πράξει στο πλαίσιο διαλόγου με τις κινεζικές αρχές 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μειονεκτούντες και φτωχοί άνθρωποι, που 
αποκομίζουν επί του παρόντος οφέλη από τα αναπτυξιακά σχέδια της ΕΕ, δεν θα 
παραμεληθούν·

20. καλεί την Επιτροπή να μειώσει σταδιακά την χορηγούμενη προς την Κίνα αναπτυξιακή 
βοήθεια, η οποία ανέρχεται σε 128 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2010, δεδομένου 
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ότι η Κίνα είναι αναδυόμενη οικονομία της αγοράς και μείζων οικονομικός και 
πολιτικός παράγοντας σε παγκόσμια κλίμακα·

21. ζητεί από την Επιτροπή στο διάλογο με την Κίνα να εγείρει πάραυτα το πρόβλημα της 
αγοράς γης από την Κίνα σε αναπτυσσόμενες χώρες·

22. επισημαίνει ότι η Κίνα εξελίσσεται σε μείζονα ανεξάρτητο χορηγό βοήθειας παρά το 
γεγονός ότι περίπου το 16% των 1,3 δισεκατομμυρίων κατοίκων της εξακολουθεί να ζει 
κάτω από το όριο της φτώχειας·

23. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αντιμετωπίζει την Κίνα ως εταίρο, με σεβασμό προς 
τις πολιτισμικές της παραδόσεις και να εφαρμόσει για την Κίνα τις ίδιες νόμιμες 
αξιώσεις όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου τις οποίες 
εφαρμόζει για τους άλλους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, στηρίζοντας ταυτόχρονα τη 
μετάβαση της Κίνας σε μια ανοικτή κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου και στο 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αξιώνοντας από αυτήν να τηρεί τους 
θεμελιώδεις κανόνες εργασίας της ΔΟΕ·  εκτιμά ότι τέτοια προσέγγιση θα συμβάλει 
στην άμβλυνση των υφιστάμενων εντάσεων, στην εντατικοποίηση των συναλλαγών και 
στην αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων και θα οδηγήσει σε μία αμοιβαία επωφελή 
κατάσταση για αμφότερους τους εταίρους· 

24. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Κίνα ως εταίρο στον τομέα της 
παγκόσμιας ανάπτυξης, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των διαφορετικών ισχυρών σημείων 
όλων των εταίρων στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης και, επομένως, την παροχή του 
καλύτερου και ευρύτερου φάσματος στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

25. τονίζει ότι, καθώς η Κίνα αποτελεί τώρα τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον 
κόσμο, το ζήτημα της πρόσβασης στην αγορά μεταξύ Ευρώπης και Κίνας πρέπει να 
βασίζεται σε κάθε περίπτωση στην αρχή της αμοιβαιότητας· ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Ντόχα· τονίζει ότι η Κίνα πρέπει να 
συμμορφωθεί επειγόντως με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και τις υποχρεώσεις 
της στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας· προειδοποιεί κατά της χρήσης μέτρων προστατευτισμού, 
δεδομένου ιδίως του σημερινού οικονομικού κλίματος, καθώς αυτό θα ήταν 
μακροπρόθεσμα επιζήμιο, όχι μόνο για τις διμερείς πολιτικές σχέσεις, αλλά και για τις 
οικονομίες της ΕΕ και της Κίνας μακροπρόθεσμα, και αντίθετο προς τους 
αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, όπως καθορίστηκαν στη στρατηγική «ΕΕ 2020»·

26. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει με τους κινέζους εταίρους συνομιλίες σχετικά με 
τη διαμόρφωση δίκαιων, διαφανών και ευνοϊκών για την ανάπτυξη συμβάσεων 
εισαγωγών και παραχωρήσεων για πρώτες ύλες από αναπτυσσόμενες χώρες· ανησυχεί 
για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα των πρώτων υλών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας και για τις επιζήμιες επιπτώσεις του στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

27. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλους τους 
διαθέσιμους διπλωματικούς διαύλους και άλλα μέσα για να ενθαρρύνουν την Κίνα να 
τηρήσει τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας όσον αφορά τις δραστηριότητες 
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χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες και άλλα 
μέτρα που σχετίζονται με το εμπόριο τόσο εντός της Κίνας όσο και στο εξωτερικό· 
παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να εργάζονται ώστε η 
Κίνα να συμμετάσχει σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης και καθορισμού προτύπων 
που σχετίζονται με το διεθνές εμπορικό σύστημα·

28. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα με αυτό τον αναδυόμενο 
οικονομικό γίγαντα προς όφελος όλων των πλευρών·

29. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εργασθούν οι παράγοντες αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ 
με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των αναπτυσσομένων χωρών για τη 
διαπραγμάτευση σταθερών συμφωνιών με την Κίνα – ιδιαίτερα όταν οι συμφωνίες 
αυτές αφορούν φυσικούς πόρους – τη διαχείριση του χρέους και την αντιμετώπιση 
δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν για την τοπική παραγωγικότητα και τις τοπικές 
αγορές εργασίας από την εισροή κινέζων εργαζομένων και κινεζικών προϊόντων·

30. καλεί την Κίνα να συμμετέχει ενεργότερα σε παγκόσμιους οργανισμούς, 
αναγνωρίζοντας ότι διαδραματίζει ήδη πλήρη και ενεργό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και 
σε ειρηνευτικές αποστολές·

31. θεωρεί ότι είναι αντιπαραγωγικό, κυρίως για τις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες, να 
αντιμετωπίζεται η δράση της Κίνας σε αναπτυσσόμενες χώρες ως αθέμιτος 
ανταγωνισμός και να δίδεται μια απάντηση που προωθεί τη σύγκρουση· τονίζει ότι, 
προς το συμφέρον των αναπτυσσομένων χωρών και προς όφελος ενός ευρύτερου 
ανταγωνισμού και ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα, οι επιχειρήσεις και οι παράγοντες 
της ΕΕ που επιθυμούν να ανταγωνιστούν με την Κίνα στον τομέα των εμπορικών και 
οικονομικών σχέσεων με τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να εργαστούν για να 
παρουσιάσουν προσφορές που είναι οι πλέον ελκυστικές όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
και τα οφέλη σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών, καθώς και των πτυχών που άπτονται των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης.



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

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης 5.12.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

16
3
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

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

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Fiona Hall, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Judith Sargentini

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vittorio Prodi


