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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Hiinast on saanud areneva majandusega riik, mis on alates 1999. aastast 
näidanud kahekohalisi kasvunumbreid ning on praegu, alates 2011. aasta veebruarikuust, 
maailmas suuruselt teine majandus; arvestades, et samas tuleb Hiinal iseäranis sisemaa 
provintsides jätkuvalt lahendada kõigi arenguriikide jaoks tüüpilisi probleeme;

B. arvestades, et ajavahemikuks 2007–2013 eraldas EL Hiinale 224 miljoni euro ulatuses 
arenguabi; arvestades, et 2011. aasta märtsis teatas Euroopa Komisjon teisest viieaastasest 
ELi ja Hiina vahelisest kaubandusprojektist, mille raames eraldatakse Hiinale 
kaubandusega seotud ELi abina 20 miljonit eurot;

C. arvestades, et Hiina majanduskasv on alates 1990. aastast vaesusest välja aidanud pool 
miljardit inimest; arvestades, et sellele vaatamata elab suur osa linnades töötavatest 
võõrtöötajatest ja maapiirkondade elanikest endiselt vaesuses, ning arvestades, et 
Maailmapanga andmetel elab 207 miljonit hiinlast endiselt allpool vaesuspiiri;

D. arvestades, et Hiina esilekerkimine Aafrika arengupoliitikas osalejana on üks viimase 
aastakümne silmatorkavamaid arengusuundi;

E. arvestades, et Hiina suhteid Aafrika riikidega on kujundanud näiteks energiaressursside 
hankimise vajadus, et toetada oma majanduse arengut;

F. arvestades, et OECD arenguabikomitee ja Hiina arengukoostöö vahel on olulised 
erinevused; arvestades, et panga China Eximbank kaudu pakutav soodsate laenude 
programm on üks Hiina välissuhete olulisemaid alustalasid; arvestades, et soodsaid laene 
käsitatakse seotud abina;

G. arvestades, et Hiina erimajandustsoonide eesmärk Aafrikas on luua toetav 
ettevõtluskeskkond väikestele ja keskmise suurusega Hiina ettevõtjatele, et julgustada 
neid võõrsil tegutsema; arvestades, et Aafrika Arengupanga grupi andmetel on Hiina 
loodud Sahara-taguse Aafrika erimajandustsoonis siiani olnud vähe investeeringuid ning 
mõju uute töökohtade loomisele ning kohaliku majandusega integreerumine on olnud 
väike;

H. arvestades, et Hiina WTOga ühinemise protokoll on erandlik selle poolest, et see sisaldab 
mitmeid vaid Hiinale kohaldatavaid erikohustusi „WTO-pluss” kohustuste (nt 
ekspordimaksud) ja „WTO-miinus” õiguste näol, mis võimaldavad WTO liikmetel võtta 
kaitsemeetmeid WTO üldistest normidest kõrvalekalduva Hiina ekspordi vastu;

I. arvestades, et Hiina vajab ligipääsu kõrgtehnoloogiale ja jaotusvõrkudele oma 
majandusliku arengu järgmises etapis, mille põhialusteks saavad olema innovatsioon, 
sisekaubandus ja sisetarbimine;

J. arvestades, et Hiina kiire majanduskasv on osaliselt toimunud inimõiguste arvelt ning 
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tugineb osalt sunnitöö ja laste töö kasutamisele;

K. arvestades, et Hiina, kes ei ole OECD liige, ei ole kohustatud järgima OECD eeskirju, mis 
seavad piirangud seotud abile, reguleerivad laenu andmise korda, kehtestavad pikima 
tagasimaksetähtaja, riigi laenuriskide liigitamise korra ja miinimumintressimäära, nõuavad 
teabevahetust ning näevad finantseerimistegevusele ette sotsiaalsed, keskkonna- ja 
valitsemisalased nõuded;

L. arvestades, et Hiina on suuruselt teine Euroopa Liidu kaubanduspartner;

M. arvestades, et viimastel aastakümnetel on Hiina teinud märkimisväärseid sotsiaalseid 
edusamme; arvestades, et niivõrd arvuka elanikkonna elukvaliteedi parandamine sellisel 
määral nii lühikese aja jooksul on ajalooliselt unikaalne saavutus, mis on vaesusest välja 
aidatud 350 miljonit inimest;

N. arvestades, et Hiina ekspordialane finantseerimistegevus on andnud Hiinale võimaluse 
suurendada oma kohalolekut paljudes arenguriikides, eelkõige Aafrikas;

O. arvestades, et alates 1997. aastast valitseb ELil kaubavahetuses Hiinaga struktuurne 
kaubanduspuudujääk, mistõttu peab EL looma uue Hiinaga koostööd käsitleva 
strateegilise raamistiku;

P. arvestades, et tihedam majandusalane koostöö Hiinaga võib arenguriikidele tuua 
arvestatavat kasu iseäranis infrastruktuuri arengu valdkonnas;

Q. arvestades, et sellele vaatamata kujutab Hiina ekspordilaenudega seotud 
finantseerimistegevus arenguriikides potentsiaalset ohtu asjaomaste riikide loodusvarade 
majandamisele, võla jätkusuutlikkusele, valitsemistavade parandamisele ning kohalikule 
tööhõivele ja tootlikkusele;

R. arvestades, et Hiina osalemine avatusele ja läbipaistvusele rajatud rahvusvahelises 
kaubandussüsteemis on tähtis selleks, et tagada rahvusvaheline heaolu ja jätkusuutlikkus;

1. on siiski veendunud, et tugev kasv kõigi ELi liikmesriikide ja Hiina vahelises 
kaubavahetuses on väga oluline arengu soodustamise vahend nii ELi kui ka Hiina jaoks, 
kuna avatud kaubandus on üks kõige tõhusamaid majanduskasvu, vaesuse vastu 
võitlemise ja jõukuse loomise soodustajaid; on siiski seisukohal, et Hiina WTOga seotud 
kohustuste eripära, mis ei lase Hiinal sarnaselt teiste WTOsse kuuluvate arenguriikidega 
taotleda eri- ja diferentseeritud kohtlemist, tõstatab küsimuse ühtsuse ja järjepidevuse 
kohta; palub seega komisjonil hinnata oma Hiina suhtes rakendatava kaubanduspoliitika 
ühtsust ja järjepidevust, võrreldes seda Aafrikale suunatud arengupoliitika taustaga;

2. rõhutab, et Euroopa ja Hiina vahelisel vastastikusel turulepääsul, liberaliseerimisel ja 
süveneval kaubandus- ning investeerimiskoostööl on suur potentsiaal; rõhutab siiski, et 
eeltingimusena tuleb tagada aus konkurents, vastastikune turulepääs ja selged 
turueeskirjad, eelkõige välismaiste otseinvesteeringute ja rahvusvaheliste omandiõiguste 
kaitse valdkonnas;

3. märgib, et Hiina-Aafrika arengufond toetab Hiina erimajandustsoonide loomist Aafrikas; 
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toetab Aafrika Arengupanga grupi seisukohta, mille kohaselt tuleks Hiina investeeringud 
integreerida riikide tootmisahelaga, mis aitab tagada, et erimajandustsoonid edendaksid 
tõhusalt industrialiseerimist, tugevdades näiteks õiguslikke ja reguleerivaid üksusi, sh 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kaitsemeetmeid, ning parandades kohalike ettevõtjate ja 
töötajate juurdepääsu asjaomastele tsoonidele, et tagada seotus kohaliku majandusega;

4. on seisukohal, et kaubandus peaks ülemaailmselt edendama inimõigusi ning et kõik ELi 
kaubanduspartnerid peaksid austama ILO konventsioone, iseäranis sunnitöö vastast 
konventsiooni, mis tähendab, et vanglates ja vangilaagrites (Laogai) valmistatud tooted 
peaksid olema ELi turul keelatud;

5. palub ELil suurendada parema institutsioonilise korra abil oma tõhusust kauplemises 
Hiinaga ning jõuda Hiina suhtes kõigi liikmesriikide ühisele seisukohale;

6. märgib, et Hiina majanduskasv ja suutlikkus kujuneda kolmekümne aastaga vähe 
arenenud riigist maailma mastaabis võimsaks arenevaks riigiks on aidanud Hiinal saada 
Aafrika traditsioonilistele partneritele alternatiivseks uueks kaubanduse ja rahastuse 
allikaks;

7. võtab teadmiseks, et Hiina mõju Aafrikale erineb sõltuvalt Aafrika riikide suurusest, 
majandusstruktuurist ning valitsemisorganite ja ametiasutuste kvaliteedist; on seisukohal, 
et Hiina kaubanduse mõju Aafrika riikidele tuleks jätkuvalt hinnata, nt seoses sellega, mil 
määral soodustab kaubandus Hiinaga suuremat spetsialiseerumist toorainesektoris või kas 
kaubandus Hiinaga võib aidata Aafrika riikidel mitmekesistada oma tootmist ja rahastada 
jätkusuutlikke projekte;

8. rõhutab, et Hiina uus roll Aafrika olulise finantseerimisallikana on ELis muret tekitanud; 
rõhutab iseäranis, et kui rahvusvaheliste organisatsioonide ja traditsioonilistest 
rahastajatest kahepoolsete abiorganisatsioonide abi eeltingimuseks on hea valitsemistava, 
siis Hiina puhul see ei kehti; kardab sellest tulenevalt, et Hiina mõju võib Aafrikas 
pärssida valitsemistava parandamise ja korruptsiooni vähendamise püüdlusi, eelkõige neis 
Hiina partnerriikides, mida iseloomustavad nõrgad ametiasutused – näiteks Angola, 
Kongo, Nigeeria ja Sudaan;

9. rõhutab, et investeeringute mõju kaevandamissektori arengule tuleks tõhustada 
hankemenetluse ja hankelepingute sõlmimise suurema läbipaistvuse ning Aafrika 
kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivsema järelevalvetegevuse abil; kutsub sellega 
seoses ELi üles ergutama Hiinat heaks kiitma mäetööstuse läbipaistvuse algatuse 
põhimõtteid;

10. on seisukohal, et selleks, et Hiina ja Aafrika vaheline koostöö oleks kasutoov, peaksid 
Aafrika riikide valitsused muu hulgas tugevdama oma valitsemisorganeid; nõuab Hiina ja 
ELi liikmesriikide vahelise poliitilise dialoogi intensiivistamist, et kohustada Hiinat 
tähelepanu pöörama sellele, millist mõju avaldab tema abi valitsemistavale ja 
keskkonnale, ning tagama, et Hiina abi täiendaks traditsiooniliste rahastajate abi, mitte ei 
konkureeriks sellega;

11. märgib, et peamiselt Hiina ekspordi-impordipanga kaudu tehtavad investeeringud 
suurendavad muu hulgas muret projektide jätkusuutlikkuse pärast, näiteks 
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hüdroelektrijaamade suurte vastuoluliste projektide puhul; toetab esimese meetmena 
Aafrika Arengupanga grupi seisukohta, mille kohaselt oleks soovitav laiendada Hiina 
investeeringutele nn ekvaatori põhimõtete rakendamist, st vabatahtlike standardite 
kogumit, mille eesmärk on projektide finantseerimisel sotsiaalsete ja keskkonnaga seotud 
riskide kindlakstegemine, hindamine ja juhtimine;

12. väljendab muret selle pärast, et suurema osa Aafrika laiaulatuslike projektide elluviimisel 
on peamiselt kasutatud Hiina tööjõudu; märgib, et selle tulemusena jääb kohalik tööjõud 
vastava koolituseta ning elanikkonna tööhõivega seotud kasu on minimaalne;

13. on seisukohal, et Aafrika riigid peaksid suurendama oma toodangu lisandväärtust oma 
partnerriikidest sõltumata; see eeldab vahendite väljatöötamist, et suurendada näiteks 
investeerimisprojektide korral nõudlust Aafrika kvalifitseerimata tööjõu järele;

14. on teadlik asjaolust, et kuigi kiire majanduskasv Hiinas on toonud kaasa väga suure 
jõukuse – ning seda eriti linnaelanike jaoks –, on see võimendanud erinevusi 
linnapiirkondade ja maapiirkondade (kus elab 50,3 % Hiina mandriosas elavast 
rahvastikust) vahel ning aidanud seega kaasa linnastumisprotsessile ja tinginud 
maapiirkondadest lahkumise, mille tulemusena elab 2011. aastal esmakordselt Hiina 
ajaloos üle poole Hiina rahvastikust linnades;

15. märgib, et Hiina abi erineb mitmeti OECD riikide kohaldatavast abist ning tuletab 
iseäranis meelde seda, et kui OECD liikmesriigid kohustuvad riiklikult toetatava 
ekspordikrediidi kokkuleppe kohaselt järgima oma ekspordiga seotud 
finantseerimistegevuses kokkulepitud keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja valitsemisalaste 
standardite kogumit, siis Hiina ei ole kohustatud neid eeskirju järgima;

16. tuletab samuti meelde, et kui OECD liikmesriigid leppisid kokku OECD soovitustes 
altkäemaksuga võitlemise ning riiklikult toetatava ekspordikrediidi kohta, mille eesmärk 
on takistada ja karistada välismaa ametiisikutele altkäemaksu andmist riiklikust 
ekspordikrediidist toetatavates rahvusvahelistes äritehingutes, siis Hiina ei ole 
asjaomaseid meetmeid vastu võtnud; leiab seda arvesse võttes, et on äärmiselt tähtis, et EL 
käsitleks edasises arutelus Hiinaga OECDga ühiste standardite väljatöötamise ja 
rakendamise küsimust arenguabi, sealhulgas võlakoorma leevendamise valdkonnas;

17. kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama Hiina toetamist riigi arengustrateegia eesmärkide 
edukal elluviimisel, kuid palub samas järk-järgult eemalduda tavapärasest 
arengukoostööst ja -abist, vähendades ametlikku arenguabi järk-järgult alates 
2013. aastast, ning liikuda mõlema osapoole huvides Hiinaga tasakaalustatuma ja 
kaubanduslikuma suunitlusega suhtesse; rõhutab sellega seoses, et uues käsituses tuleks 
arvesse võtta tõsiasja, et Hiina on ise muutunud tähtsaks rahastajaks, iseäranis Aafrikas, 
ning et sellest tulenevalt peaks ELi ja Hiina arengukava pigem keskenduma konkreetsetele 
ühist huvi pakkuvatele valdkondadele; rõhutab, et ELi kaubandussuhteid Hiinaga peavad 
jätkuvalt täiendama demokraatia arenguga seotud pingutused ja nõuded;

18. palub komisjonil toetada Hiinat eelkõige riigi põllumajandusliku tootmise tõhususe 
suurendamisel;

19. kutsub komisjoni üles tegema seda dialoogis Hiina ametivõimudega, mis aitaks tagada, et 



AD\885890ET.doc 7/9 PE467.016v02-00

ET

hetkel ELi arenguprojektidest kasu saavad ebasoodsas olukorras ja vaesemad inimesed ei 
jääks abita;

20. palub komisjonil järk-järgult kaotada Hiinale ette nähtud arenguabi, mis ajavahemikul 
2007–2010 moodustas 128 miljonit eurot, kuna Hiina on tärkava turumajandusega riik 
ning maailma tasandil üks suuremaid majanduse ja poliitika osapooli;

21. palub komisjonil käsitleda Hiinaga peetavas dialoogis viivitamatult ka seda probleemi, et 
Hiina ostab arenguriikides maad kokku;

22. juhib tähelepanu sellele, et kuigi ligikaudu 16% Hiina 1,3 miljardist elanikust elab endiselt 
allpool vaesuspiiri, on Hiina arenemas üheks suuremaks eraldiseisvaks abiandjaks;

23. kutsub seetõttu komisjoni üles kohtlema Hiinat partnerina, austades sealse kultuuri 
traditsioone, ning kehtestama Hiina suhtes samasugused inimõiguste austamise 
õiguspärased nõuded nagu kehtivad teiste ELi kaubanduspartnerite suhtes, toetades samal 
ajal Hiina muutumist avatud ühiskonnaks, mis põhineb õigusriigi põhimõtete ja 
inimõiguste austamisel, ning nõudes, et Hiina austataks ILO põhilisi tööstandardeid; on 
seisukohal, et taoline lähenemine aitaks ületada praeguseid pingeid, intensiivistada edasisi 
teadmistevahetusi ja suurendada vastastikuseid investeeringuid, luues mõlema partneri 
jaoks vastastikkust kasu toova olukorra; 

24. kutsub seetõttu komisjoni üles tegema Hiinaga koostööd kui partneriga rahvusvahelise 
arengu valdkonnas, et vahetada parimaid tavasid, kasutada kõigi rahvusvaheliste 
arengupartnerite suhtelisi eeliseid ja erinevaid tugevaid külgi ning pakkuda 
arenguriikidele seeläbi parimat ja suurimas ulatuses tuge;

25. rõhutab, et võttes arvesse, et Hiina on majanduse võimsuse poolest hetkel maailmas teisel 
kohal, tuleks Euroopa ja Hiina vahelist turule juurdepääsu käsitledes lähtuda igal juhul 
vastastikkuse põhimõttest; nõuab Doha arengukava läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist; 
rõhutab, et Hiina peab viivitamatult täitma rahvusvahelisi keskkonnanõudeid ning oma 
WTO kohustusi, iseäranis intellektuaalomandi õiguste valdkonnas; hoiatab 
protektsionistlike meetmete kasutamise eest, eriti praegust majandusolukorda arvestades, 
kuna see oleks kahjulik mitte ainult kahepoolsetele poliitilistele suhetele, vaid pikas 
perspektiivis ka ELi ja Hiina majandusele, ning oleks vastuolus ELi 2020. aasta 
strateegias määratletud ELi arengueesmärkidega;

26. kutsub komisjoni üles pidama ELi Hiina koostööpartneritega kõnelusi arenguriikidest 
toorainete importi käsitlevate õiglaste, läbipaistvate ja arengut soodustavate kokkulepete 
ja kontsessioonide sõlmimise võimalike tingimuste üle; väljendab muret Euroopa Liidu ja 
Hiina vahelise suureneva konkurentsi pärast toorainete valdkonnas ning sellega 
arenguriikide jaoks kaasnevate kahjulike tagajärgede pärast;

27. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid kasutaksid kõiki olemasolevaid 
diplomaatilisi kanaleid ning muid vahendeid, et ergutada Hiinat järgima läbipaistvust 
käsitlevaid rahvusvahelisi standardeid nii oma arenguriikide ekspordikrediidiga seotud 
finantseerimistegevuses kui muudes kaubandusega seotud meetmetes nii Hiina-siseselt kui 
ka väljaspool Hiinat; nõuab Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt tungivalt töö jätkamist 
selles suunas, et kaasata Hiina rahvusvaheliste normide järgimisse ning rahvusvahelise 
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kaubandussüsteemiga seotud standardeid kehtestavatesse organisatsioonidesse;

28. kutsub ELi ja USAd üles tegema selle areneva majandusliku suurvõimuga kõikidel 
tasanditel koostööd, mis tooks vastastikust kasu kõigile osapooltele;

29. peab vajalikuks, et ELi arengupoliitika ja selles osalejad aitaksid suurendada arenguriikide 
suutlikkust pidada Hiinaga läbirääkimisi tähtsate äritehingute teemal – iseäranis juhul, kui 
need tehingud on seotud loodusvaradega –, hallata oma võlgu ning tulla toime nende 
võimalike ohtudega kohalikule tootlikkusele ja tööturule, mis võivad kaasneda Hiina 
töötajate ja toodete sissetoomisega;

30. kutsub Hiinat üles aktiivsemalt osalema ülemaailmsetes institutsioonides, tunnistades, et 
Hiina osaleb juba täielikult ja aktiivselt ÜROs ja rahuvalvemissioonidel;

31. on seisukohal, et suhtumine Hiina tegutsemisse arenguriikides kui ebaausasse konkurentsi 
ning sellele vastuseisuga reageerimine ei ole tulemuslik eelkõige arenguriikide endi jaoks; 
rõhutab, et ELi ettevõtjad ja osalejad, kes püüavad arenguriikidega loodavates kaubandus-
ja majandussuhetes Hiinaga konkureerida, peavad arenguriikide ning laiaulatuslikuma 
ülemaailmse konkurentsi ja majanduskasvu huvides töötama selle nimel, et esitada 
pikaajalise jätkusuutlikkuse ja kasulikkuse seisukohalt kõige rohkem huvi äratavad 
pakkumised, mis võtavad ühtlasi arvesse keskkonna-alaseid, sotsiaalseid, inimõigustega 
seotud ja valitsemisalaseid aspekte.
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