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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Kiinasta on tullut nouseva talous, jonka kasvuluvut ovat olleet 
kaksinumeroisia vuodesta 1999 ja että se on ollut maailman toiseksi suurin talous 
helmikuusta 2011 lähtien; ottaa huomioon, että samanaikaisesti Kiina ja etenkin sen 
sisämaan provinssit joutuvat edelleen kohtaamaan perinteisesti kehitysmaita koskevia 
haasteita;

B. ottaa huomioon, että EU on kohdentanut Kiinalle alustavasti 224 miljoonaa euroa 
kehitysapua kaudelle 2007–2013; ottaa huomioon, että komissio ilmoitti maaliskuussa 
2011 toisesta viisivuotisesta EU:n ja Kiinan kauppahankkeesta, jossa EU kohdentaa 
20 miljoonaa euroa Kiinan kauppa-apuun;

C. ottaa huomioon, että Kiinan talouskasvu on nostanut puoli miljardia ihmistä köyhyydestä 
vuodesta 1990 lähtien; ottaa huomioon, että suuri osa kaupunkien ja maaseudun 
siirtotyöläisistä sekä maaseutuväestöstä elää kuitenkin köyhyydessä, ja ottaa huomioon, 
että Maailmanpankin mukaan 207 miljoonaa kiinalaista elää edelleen köyhyysrajan 
alapuolella;

D. katsoo, että Kiinan nousu Afrikan kehitystä edistäväksi tekijäksi on yksi 
huomattavimmista viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana ilmenneistä piirteistä;

E. ottaa huomioon, että Kiinan ja Afrikan maiden suhteiden muodostumiseen on vaikuttanut 
esimerkiksi Kiinan tarve saada energiavaroja talouskehitystään tukeakseen;

F. toteaa, että OECD:n kehitysapukomitean ja Kiinan kehitysyhteistyössä on merkittäviä 
eroja; katsoo, että Kiinan Eximbankin kautta hoidettavia muita kuin markkinaehtoisia 
lainoja koskeva ohjelma on Kiinan ulkosuhteiden merkittävä tekijä, ja katsoo, että muita 
kuin markkinaehtoisia lainoja pidetään sidottuna apuna;

G. katsoo, että Afrikassa sijaitsevilla Kiinan erityistalousalueilla pyritään luomaan ympäristö, 
jolla pieniä ja keskisuuria kiinalaisyhtiöitä kannustetaan uskaltautumaan valtamerten 
takaiseen toimintaan; katsoo, että Afrikan kehitystä käsittelevän ryhmän mukaan Saharan 
eteläpuoliseen Afrikkaan muodostetut Kiinan erityistalousalueet ovat tuottaneet vain 
vähän investointeja ja työpaikkojen luominen ja paikalliseen talouteen integroituminen 
ovat jääneet rajallisiksi;

H. katsoo, että Kiinan liittymispöytäkirja on siinä mielessä ainutlaatuinen, että siinä on 
pelkästään Kiinaan sovellettavia "WTO plus" -sitoumuksia (kuten viennin verottaminen) 
sekä "WTO miinus" -oikeuksia, joiden nojalla WTO:n jäsenet voivat toteuttaa Kiinan 
vienniltä suojautuakseen toimenpiteitä, jotka poikkeavat yleisistä WTO-järjestelyistä;
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I. katsoo, että Kiina tarvitsee huipputeknologiaa ja jakeluverkostoja talouskehityksensä 
seuraavaan vaiheeseen, joka perustuu innovointiin, kotimaan kauppaan ja sisäiseen 
kulutukseen;

J. katsoo, että Kiinan nopea talouskasvu on toteutunut osittain ihmisoikeuksien 
kustannuksella ja että se perustuu osittain pakko- ja lapsityövoiman käyttöön;

K. ottaa huomioon, että koska Kiina ei ole OECD:n jäsen, sen ei tarvitse noudattaa OECD:n 
sääntöjä, joissa rajoitetaan sidottua apua, säännellään luototuskäytänteitä, asetetaan 
enimmäistakaisinmaksuaikoja, maanriskiluokitusta ja vähimmäiskorkoasteita koskevia 
ehtoja, edellytetään tietojen vaihtamista ja asetetaan rahoitustoimintaa koskevia 
yhteiskunnallisia, ekologisia ja hallinnollisia standardeja;

L. ottaa huomioon, että Kiina on Euroopan unionin toiseksi suurin kauppakumppani;

M. katsoo, että Kiina on saavuttanut viime vuosikymmeninä merkittävää yhteiskunnallista 
kehitystä; katsoo, että näin valtaisan väestön elämänlaadun parantaminen näin lyhyessä 
ajassa on ainutlaatuista historiassa, kun yli 350 miljoonan ihmisen köyhyyttä on saatu 
vähennettyä;

N. katsoo, että Kiina on vientitoimintansa rahoittamisella kyennyt vahvistamaan läsnäoloaan 
monissa kehitysmaissa ja erityisesti Afrikassa;

O. toteaa, että EU:n Kiinan kanssa käymässä tavaroiden kaupassa on vallinnut rakenteellinen 
vaje vuodesta 1997, joten EU:n on laadittava uusi strategia Kiinan kanssa tehtävää 
yhteistyötä varten;

P. katsoo, että kehitysmaille saattaa koitua merkittävää etua Kiinan kanssa harjoitettavien 
taloudellisten suhteiden syventämisestä eritoten infrastruktuuria kehitettäessä;

Q. katsoo kuitenkin, että Kiinan kehitysmaissa harjoittama vientiluototus saattaa vaarantaa 
kehitysmaiden luonnonvarojen hoitamisen, velanhoidon kestävyyden, hallinnolliset 
parannukset sekä paikallisen työllistymisen ja tuottavuuden;

R. pitää kansainvälisen vaurauden ja kestävyyden kannalta erittäin tärkeänä, että Kiinan 
osallistuminen kansainväliseen kauppajärjestelmään perustuu avoimuuteen;

1. on vakuuttunut siitä, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden ja Kiinan välisen kaupan 
voimakas kasvu on merkittävä kehittämisen väline sekä EU:lle että Kiinalle, koska avoin 
kauppa on yksi merkittävimmistä kauppaa, köyhyyden torjuntaa ja vaurautta edistävistä 
tekijöistä; katsoo, että Kiina on sitoutunut WTO:hon ainutlaatuisella tavalla, joka estää 
maata pyrkimästä muiden kehitysmaajäsenten tavoin "erityis- ja erilliskohteluun", mikä 
herättää kysymyksiä yhden- ja johdonmukaisuudesta; kehottaa vastaavasti komissiota 
arvioimaan Kiinaan soveltamansa kauppapolitiikan yhden- ja johdonmukaisuutta siihen 
nähden, millaista kehitysyhteistyöpolitiikkaa se noudattaa Afrikkaan nähden;

2. korostaa, että Euroopan ja Kiinan vastavuoroinen markkinoille pääsy, kaupan 
vapauttaminen ja syventäminen sekä investointiyhteistyö tarjoavat huomattavan 
potentiaalin; korostaa kuitenkin, että oikeudenmukaisen kilpailun edellytyksenä olisi 
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taattava vastavuoroiset mahdollisuudet ja selkeä markkinoiden sääntely erityisesti 
ulkomaisten suorien investointien (FDI) ja kansainvälisten teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelun (IPR) alalla;

3. toteaa, että Kiinan ja Afrikan kehitysrahastolla tuetaan kiinalaisten erityistalousalueiden 
perustamista Afrikkaan; on samaa mieltä Afrikan kehitysyhteistyöpankkiryhmän kanssa 
siitä, että kiinalaiset sijoitukset on integroitava kansalliseen tuotantoketjuun, jotta 
varmistetaan, että nämä vyöhykkeet todella edistävät teollistumista, mikä merkitsee sitä, 
että on esimerkiksi lujitettava oikeudellisia järjestelyjä, mukaan luettuina yhteiskunnalliset 
ja ekologiset suojatoimet, sekä parannettava paikallisten yhtiöiden ja työntekijöiden 
mahdollisuuksia toimia kyseisellä vyöhykkeellä, jotta voidaan varmistaa niiden 
nivoutuminen paikalliseen talouteen;

4. katsoo, että kaupan avulla olisi pyrittävä ihmisoikeuksien edistämiseen globaalisesti ja että 
EU:n kaikkien kauppakumppaneiden olisi noudatettava ILO:n yleissopimuksia ja 
erityisesti pakkotyön vastaista yleissopimusta, mikä tarkoittaa, että EU:n markkinoille ei 
saisi päästää vankiloissa ja vankileireillä ("Muutos työn kautta" -leirit) valmistettuja 
tuotteita;

5. kehottaa EU:ta kohentamaan Kiinan kanssa käytävän kaupan tehokkuutta parantamalla 
institutionaalista organisointia ja huolehtimalla, että jäsenvaltiot omaksuvat Kiinaan 
johdonmukaisen kannan;

6. toteaa, että Kiinan kasvu ja sen kyky siirtyä kolmenkymmenen vuoden aikana 
alikehittyneestä maasta nousevaksi globaaliksi voimatekijäksi ovat edistäneet Kiinan 
asemaa vaihtoehtoisena kaupan ja rahoituksen lähteenä verrattuna Afrikan perinteisiin 
kumppaneihin;

7. on tietoinen siitä, että Kiinan vaikutus Afrikkaan vaihtelee Afrikan kansantalouksien 
koon, taloudellisen rakenteen sekä hallintorakenteiden ja instituutioiden laadun 
mukaisesti; katsoo, että Kiinan Afrikan maiden kanssa käymän kaupan vaikutuksia on 
arvioitava lisää keskittyen esimerkiksi siihen, missä määrin Kiina kannustaa 
perushyödykkeisiin erikoistumiseen tai missä määrin se voi auttaa Afrikan talouksia 
monipuolistamaan tuotantoaan ja rahoittamaan kestäviä hankkeita;

8. tähdentää, että Kiinan uusi asema Afrikan rahoituksen tärkeänä lähteenä on herättänyt 
kosolti huolta EU:ssa; korostaa erityisesti, että vaikka kansainväliset organisaatiot ja 
perinteisten tuenantajien ylläpitämät kahdenvälistä apua antavat virastot ovat edellyttäneet 
avun ehtona hyvää hallintoa, Kiina ei toimi näin; pelkää siksi, että Kiinan vaikutusvalta 
saattaa haitata pyrkimyksiä sen afrikkalaisten kumppanimaiden kuten Angolan, Kongon, 
Nigerian ja Sudanin kaltaisten heikkojen instituutioiden maiden hallinnon parantamiseksi 
ja korruption vähentämiseksi;

9. korostaa, että kaivosalalle tehtyjen sijoitusten kehitysvaikutuksia olisi lisättävä 
avoimemmalla hankinta- ja sopimuksentekomenettelyllä ja ottamalla Afrikan 
kansalaisjärjestöt aktiivisemmin mukaan kyseisen toiminnan valvontaan; kehottaa tässä 
yhteydessä EU:ta kannustamaan Kiinaa hyväksymään kaivosteollisuuden avoimuutta 
ajavan hankkeen periaatteet;



PE467.016v02-00 6/9 AD\885890FI.doc

FI

10. katsoo, että afrikkalaisten hallitusten on muun muassa vahvistettava omia hallinnollisia 
instituutioitaan, jotta ne voivat hyötyä Kiinan ja Afrikan välisestä yhteistyöstä; edellyttää 
myös, että Kiinan ja EU:n jäsenvaltioiden poliittista vuoropuhelua on tehostettava, jotta 
Kiina saataisiin kiinnittämään huomiota siihen, miten sen antama apu vaikuttaa hallintoon 
ja ympäristöön, ja jotta voitaisiin varmistaa, että Kiinan antama apu täydentää perinteisten 
avunantajien myöntämää apua eikä kilpaile sen kanssa;

11. toteaa, että Kiinan Afrikkaan tekemät investoinnit, jotka on toteutettu lähinnä Eximbankin 
välityksellä, aiheuttavat huolta esimerkiksi hankkeiden kestävyydestä, kuten tuntuvia 
kiistoja aiheuttaneet vesivoimaloiden patoja koskevat hankkeet ovat osoittaneet; on samaa 
mieltä Afrikan kehityspankkiryhmän kanssa siitä, että ensimmäisenä toimenpiteenä olisi 
suotavaa laajentaa Kiinan tekemiin sijoituksiin päiväntasaajan periaatteiden, eli 
hankkeiden rahoittamisesta aiheutuvien yhteiskunnallisten ja ekologisten riskien 
määrittämistä, arviointia ja hallintaa koskevien vapaaehtoisten standardien soveltamista;

12. toteaa huolestuneena, että Kiinan Afrikassa toteuttamat mittavat hankkeet on hoidettu 
enimmäkseen kiinalaisen työvoiman avulla; pitää tätä yhtenä syistä, joiden vuoksi 
paikallinen työvoima pysyy kouluttamattomana ja paikallisväestön työllistyminen jää 
vähäiseksi;

13. katsoo, että Afrikan maiden on kohennettava tuotantonsa lisäarvoa riippumatta siitä, mitkä 
maat ovat niiden kumppanimaita; katsoo, että tämän vuoksi on kehitettävä välineitä, joilla 
voidaan esimerkiksi lisätä kouluttamattoman afrikkalaisen työvoiman käyttöä 
investointihankkeissa;

14. ottaa huomioon, että vaikka Kiinan ripeä talouskasvu on luonut laajaa vaurautta etenkin 
kaupunkiväestölle, se on syventänyt kaupunki- ja maaseutualueiden välisiä eroja, ja että 
50,3 prosenttia Manner-Kiinan väestöstä asuu maaseutualueilla, minkä seurauksena 
kaupungistuminen ja maaltapako ovat saavuttaneet sellaiset mittasuhteet, että vuonna 
2011 ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa yli puolet Kiinan väestöstä asuu 
kaupungeissa;

15. korostaa, että Kiinan antama apu poikkeaa monella tapaa OECD-maiden tarjoamasta 
avusta; muistuttaa erityisesti, että OECD:n jäsenet ovat vientiluottoja koskeviin 
suuntaviivoihin liittyvässä järjestelyssä sitoutuneet noudattamaan viennin rahoittamisessa 
tiettyjä ekologisia, yhteiskunnallisia ja hallinnollisia standardeja, kun taas Kiina ei ole 
sitoutunut kyseisiin standardeihin;

16. muistuttaa lisäksi, että OECD:n jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan lahjonnan vastaisia 
ja vientiluottoja koskevien suuntaviivojen mukaisia OECD:n suosituksia, joilla pyritään 
hillitsemään ja sanktioimaan vientiluottoihin perustuvien kansainvälisten liiketoimien 
yhteydessä ilmenevää ulkomaisten virkamiesten lahjontaa, mutta Kiina ei ole hyväksynyt 
kyseisiä toimenpiteitä; pitää tämän vuoksi erittäin tärkeänä, että EU jatkaa Kiinan kanssa 
keskusteluja OECD-maiden kehitysapua koskevien yhteisten standardien kehittämisestä, 
mukaan luettuina velkahuojennuksia koskevat standardit;

17. kehottaa komissiota tukemaan edelleen Kiinaa sen toteuttaessa menestyksekkäästi 
kehitysyhteistyöstrategiaansa, mutta siirtymään vaiheittain perinteisestä 
kehitysyhteistyöstä ja -avusta (vähentämällä virallista kehitysapua asteittain vuodesta 
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2013 lähtien) kaupallisemmin painottuviin suhteisiin Kiinan kanssa, mikä hyödyttäisi 
kumpaakin osapuolta; korostaa tältä osin, että uutta lähestymistapaa sovellettaessa on 
otettava huomioon, että Kiinasta on tullut erityisesti Afrikassa merkittävä avunantaja, 
joten sen ja EU:n kehitysohjelmassa olisi keskityttävä yhteisen edun mukaisiin 
konkreettisiin aloihin; korostaa, että EU:n ja Kiinan kauppasuhteita olisi täydennettävä 
jatkuvasti pyrkimällä demokratian kehittämiseen ja edellyttämällä sitä;

18. kehottaa komissiota tukemaan Kiinaa erityisesti sen maataloustuotannon tehokkuuden 
lisäämisessä;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan tämän Kiinan viranomaisten kanssa käytävässä 
vuoropuhelussa, jotta voidaan varmistaa, että EU:n kehitysyhteistyöhankkeista nykyisin 
hyötyvät epäedullisessa asemassa olevat ja köyhät ihmiset eivät joudu kärsimään;

20. kehottaa komissiota vaiheittain lakkauttamaan Kiinalle myönnettävän kehitysavun 
(128 miljoonaa euroa kaudella 2007–2010), koska Kiina on nopeasti kehittyvä
markkinatalous ja maailman mittakaavassa tarkasteltuna merkittävä taloudellinen ja 
poliittinen toimija;

21. kehottaa komissiota ottamaan Kiinan kanssa käytävässä vuoropuhelussa esille kiinalaisten 
kehitysmaissa tekemien maakauppojen muodostaman ongelman;

22. korostaa, että Kiinasta on tullut itsestään yhä merkittävämpi avunantaja, vaikka 
16 prosenttia sen 1,3 miljardista kansalaisesta elää edelleen köyhyysrajan alapuolella;

23. kehottaa komissiota siksi kohtelemaan Kiinaa kumppanina ja kunnioittamaan sen 
kulttuuriperinteitä ja asettamaan Kiinalle samat legitiimit vaatimukset kuin EU:n muille 
kauppakumppaneille ihmisoikeuksien osalta ja tukemaan samalla Kiinan siirtymistä 
avoimeksi yhteiskunnaksi, joka perustuu oikeusvaltion periaatteille ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamiselle, sekä vaatimaan sitä noudattamaan ILO:n perustyönormeja; katsoo, että 
tällainen lähestymistapa auttaa purkamaan nykyisiä jännitteitä, tehostamaan 
vaihtotoimintaa ja lisäämään vastavuoroisia investointeja, mikä hyödyttää kumpaakin 
kumppania;

24. kehottaa siksi komissiota tekemään Kiinan kanssa kumppanuuteen perustuvaa 
kansainvälistä kehitysyhteistyötä, jotta kaikki kansainvälisen kehitysyhteistyön kumppanit 
voivat vaihtaa parhaita käytänteitä ja hyödyntää suhteellisia etujaan ja eri vahvuuksiaan ja 
pystyvät siten auttamaan kehitysmaita mahdollisimman hyvin ja laajalti;

25. korostaa, että koska Kiina on nyt maailman toiseksi suurin talous, Kiinan ja Euroopan 
markkinoille pääsemistä koskevaa kysymystä on joka tapauksessa käsiteltävä 
vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti; edellyttää, että Doha-neuvottelut on vietävä 
nopeasti päätökseen; korostaa, että Kiinan on täytettävä pikaisesti kansainväliset 
ympäristöstandardit ja WTO-velvoitteensa, etenkin ne, jotka koskevat teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua; varoittaa protektionistisista toimenpiteistä, koska ne olisivat 
erityisesti nykyisessä taloudellisessa ilmapiirissä haitallisia paitsi kahdenvälisille 
poliittisille suhteille niin myös pitkällä aikavälillä EU:n ja Kiinan kansantalouksille ja 
olisivat ristiriidassa Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyjen EU:n kehitystavoitteiden 
kanssa;



PE467.016v02-00 8/9 AD\885890FI.doc

FI

26. kehottaa komissiota käymään kiinalaisten kumppaneiden kanssa keskusteluja 
kehitysmaista tuotavia raaka-aineita koskevista sopimuksista ja toimiluvista, jotka ovat 
oikeudenmukaisia, avoimia ja kehitystä edistäviä; on huolissaan Euroopan unionin ja 
Kiinan välisestä raaka-ainekilpailusta ja sen haitallisista vaikutuksista kehitysmaihin;

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään kaikkia mahdollisia diplomaattisia 
kanavia ja muita keinoja kannustaakseen Kiinaa sitoutumaan siihen, että se noudattaa 
kehitysmaita koskevassa vientiluototuksessaan ja muissa kauppaa koskevissa 
toimenpiteissä kansainvälisiä avoimuusstandardeja sekä Kiinassa että muualla; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan toimintaa, jolla Kiina pyritään sitouttamaan 
kansainvälistä kauppaa koskeviin kansainvälisiin standardeihin ja standardeja laativien 
organisaatioiden toimintaan;

28. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja pyrkimään tämän kehittyvän talousjättiläisen kanssa 
yhteistyöhön kaikilla tasoilla kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla;

29. katsoo, että EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ja sen toimijoiden on pyrittävä parantamaan 
kehitysmaiden valmiuksia tehdä Kiinan kanssa vankkoja sopimuksia (erityisesti 
luonnonvarojen osalta), hillitä velkaantumista ja varautua mahdollisiin uhkiin, joita 
kiinalaisten työntekijöiden ja tuotteiden esiinmarssi saattaa aiheuttaa paikalliselle 
tuottavuudelle ja työmarkkinoille;

30. kehottaa Kiinaa sitoutumaan vahvemmin globaaleihin instituutioihin ja myöntää, että 
Kiina osallistuu jo nyt täysipainoisesti ja aktiivisesti YK:n toimintaan ja sen 
rauhanturvatehtäviin;

31. katsoo, että jos Kiinan panosta kehitysmaissa pidetään epäoikeudenmukaisena kilpailuna 
ja jos siihen reagoidaan etsimällä vastakkainasettelua, tämä on hedelmätöntä erityisesti 
kehitysmaiden itsensä kannalta; korostaa, että on mitä suurimmassa määrin sekä 
kehitysmaiden itsensä että laajemman globaalin kilpailun ja kasvun etujen mukaista, että 
Kiinan kanssa kehitysmaiden kauppa- ja taloussuhteiden alalla kilpailemaan pyrkivien 
EU:n yritysten ja toimijoiden on esitettävä tarjouksia, jotka ovat mahdollisimman 
houkuttelevia pitkän aikavälin kestävyyden ja etujen kannalta, mukaan luettuina 
ekologiset, yhteiskunnalliset sekä ihmisoikeuksia ja hallintoa koskevat näkökohdat.
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