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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel Kína olyan feltörekvő gazdasággá vált, amely 1999 óta kétszámjegyű növekedési 
ütemet produkál, és 2011 februárja óta a világ második legnagyobb gazdasága; mivel Kína 
ugyanakkor különösen a belső tartományokban továbbra is egy fejlődő ország klasszikus 
kihívásaival szembesül;

B. mivel az EU fejlesztési támogatásának keretében 224 millió euró indikatív összeget 
utaltak ki Kína számára a 2007–2013 közötti időszakra; mivel 2011 márciusában a 
Bizottság bejelentette a második ötéves EU–Kína kereskedelmi projektet, 20 millió eurót 
irányozva elő kereskedelmi vonatkozású uniós segítségnyújtás formájában Kína számára;

C. mivel a gazdasági növekedés Kínában 1990 óta félmilliárd embert emelt ki a 
szegénységből; mivel a városokban élő 240 millió migráns munkavállaló és a vidéki 
lakosság nagy része még mindig szegénységben él, és mivel a Világbank szerint még 
mindig 207 millió kínai él a szegénységi küszöb alatt;

D. mivel Kína felemelkedése Afrika egyik fejlesztési szereplőjeként az elmúlt tíz év egyik 
legmeglepőbb jelensége;

E. mivel Kína afrikai országokhoz fűződő kapcsolatait például annak igénye formálta, hogy 
energiaforrásokat szerezzen saját gazdasági növekedésének támogatásához;

F. mivel fontos különbségek vannak az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottsága és Kína 
fejlesztési együttműködése között; mivel Kína koncessziós hitelprogramja, amelyet a 
kínai Eximbank bonyolít le, Kína külkapcsolatainak egyik fő ága, és mivel a koncessziós 
hiteleket feltételhez kötött támogatásnak tekintik;

G. mivel Kína Afrikában létrehozott különleges gazdasági övezeteinek célja, hogy támogató 
környezetet teremtsenek a kínai kis- és középvállalkozások számára ahhoz, hogy külföldi 
piacokra merészkedjenek; mivel az Afrikai Fejlesztési Bank Csoportja szerint a Kína által 
Afrika szubszaharai térségében működtetetett különleges gazdasági övezetek eddig 
korlátozott eredményeket értek el a befektetések terén, miközben munkahelyteremtő 
hatásuk és a helyi gazdasággal való integrációjuk is korlátozott mértékűnek bizonyult;

H. mivel Kína csatlakozási jegyzőkönyve egyedülálló a tekintetben, hogy számos, csak 
Kínára vonatkozó egyedi kötelezettségvállalást tartalmaz, amelyek „WTO plusz 
kötelezettségvállalások” (például az exportadók esetében), valamint „WTO mínusz 
jogosultságok” formáját öltik, lehetővé téve a WTO-tagok számára, hogy 
védintézkedéseket vezessenek be az általános WTO-szabályoktól eltérő kínai exporttal 
szemben;

I. mivel Kínában a gazdasági fejlődés innovációra, belföldi kereskedelemre és belső 
fogyasztásra épülő következő szakasza igényli a magas színvonalú technológiához és a 
terjesztő hálózatokhoz való hozzáférést;
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J. mivel Kína gyors gazdasági növekedése részben az emberi jogok rovására következett be, 
részben pedig a kényszer- és gyermekmunkára épül;

K. mivel Kína nem tagja az OECD-nek, így nem köteles betartani az OECD szabályait, azaz 
a feltételhez kötött támogatások korlátozását, a hitelezési gyakorlatok szabályozását, a 
maximális törlesztés feltételeinek bevezetését, az országkockázati besorolást és minimális 
kamatlábat, az információcsere előírását, valamint a szociális, környezetvédelmi és 
irányítási normák bevezetését a finanszírozási tevékenységek terén;

L. mivel Kína az Európai Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere;

M. mivel Kína az utóbbi évtizedekben jelentős társadalmi előrelépést ért el; mivel a 
történelemben egyedülálló, hogy ilyen hatalmas népesség körében ilyen rövid idő alatt 
ekkora mértékben javult az életminőség, több mint 350 millió ember számára mérsékelve 
a szegénységet;

N. mivel Kína exportfinanszírozási tevékenységei lehetővé tették, hogy Kína fokozza 
jelenlétét számos fejlődő országban, különösen Afrikában;

O. mivel az EU 1997 óta az árukereskedelem terén strukturális deficitben van Kínával 
szemben, ami megköveteli, hogy az EU egy új stratégiai együttműködési keretet alakítson 
ki Kínával;

P. mivel a fejlődő országok számára jelentős potenciális előnyei vannak a Kínához fűződő 
mélyebb gazdasági kapcsolatoknak, különösen ami az infrastrukturális fejlesztést illeti;

Q. mivel azonban Kína fejlődő országokban folytatott exporthitel-finanszírozási 
tevékenységei potenciális veszélyt jelentenek a fejlődő országokra nézve a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás, az adósság fenntarthatósága, a kormányzás javítása, 
valamint a helyi foglalkoztatás és termelékenység szempontjából;

R. mivel Kína részvétele egy nyitottságon és átláthatóságon alapuló nemzetközi 
kereskedelmi rendszerben elengedhetetlen a nemzetközi jólét és fenntarthatóság 
biztosítása érdekében;

1. meggyőződése, hogy az uniós tagállamok mindegyike és Kína közötti kereskedelem 
erőteljes növekedése az EU és Kína számára egyaránt nélkülözhetetlen fejlesztési eszközt 
jelent, mivel a nyitott kereskedelem a gazdasági növekedés, a szegénység elleni küzdelem 
és a jólét megteremtésének egyik leghatékonyabb mozgatórugója; úgy véli, hogy Kína 
WTO-val szembeni kötelezettségvállalásának sajátságos jellege – ami megakadályozza, 
hogy Kína más fejlődő tagországokhoz hasonlóan „különleges és differenciált elbánást” 
kérjen – kérdéseket vet fel a koherencia és következetesség szempontjából; ennek 
megfelelően felszólítja a Bizottságot, hogy az Afrikára irányuló fejlesztési politikájának 
fényében értékelje a Kínával szemben folytatott kereskedelmi politikája egységességét és 
következetességét;

2. hangsúlyozza, hogy Európa és Kína viszonylatában nagy lehetőségek rejlenek a kölcsönös 
piaci hozzáférésben, a liberalizációban, valamint a kereskedelmi és befektetési 
együttműködés elmélyítésében; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ennek előfeltétele a 



AD\885890HU.doc 5/9 PE467.016v02-00

HU

méltányos verseny, a kölcsönös hozzáférés és az egyértelmű piaci szabályozás – különös 
tekintettel a közvetlen külföldi befektetésekre (kkb) és a nemzetközi tulajdonjogok 
védelmére – garantálása;

3. megjegyzi, hogy a Kína–Afrika Fejlesztési Alap (CADF) támogatja a különleges kínai 
gazdasági feldolgozóipari övezetek létrehozását Afrikában; osztja az Afrikai Fejlesztési 
Bank Csoport véleményét, miszerint a kínai beruházásokat integrálni kell a nemzeti 
termelési láncba annak biztosítása érdekében, hogy ezek az övezetek ténylegesen 
előmozdítsák az iparosítást, ami magával vonja például a jogi és szabályozási rendszerek 
erősítését – a társadalmi és környezetvédelmi biztosítékokat is ideértve –, valamint a helyi 
vállalatok és munkaerő hozzáférésének javítását az említett övezetekhez annak érdekében, 
hogy biztosítsák azok helyi gazdasággal való összekapcsolását;

4. úgy véli, hogy a kereskedelemnek támogatnia kell globális szinten az emberi jogokat, és 
az EU minden kereskedelmi partnerének tiszteletben kell tartania az ILO-egyezményeket, 
különösen a kényszermunka elleni egyezményt, ami azt jelenti, hogy a börtönökben és 
börtöntáborokban (a laogai-táborokban) előállított termékeket nem szabad beengedni az 
EU piacára;

5. felszólítja az EU-t, hogy jobb intézményi szervezettség útján és a tagállamok Kínával 
szembeni egységes álláspontjának kialakításával javítsa hatékonyságát a Kínával folytatott 
kereskedelemben;

6. megjegyzi, hogy Kína növekedése, valamint arra irányuló képessége, hogy harminc év 
leforgása alatt egy felemelkedő globális hatalomként kilépjen a gazdasági 
elmaradottságból, hozzájárult ahhoz, hogy Kína alternatív kereskedelmi és finanszírozási 
forrássá váljon Afrika hagyományos partnerei között;

7. tudatában van annak, hogy Kína Afrikára gyakorolt hatása az afrikai gazdaságok 
méretétől, gazdasági szerkezetétől, valamint a kormányzás és az intézményi rendszer 
minőségétől függően változik; úgy véli, hogy Kína kereskedelme által az afrikai 
országokra gyakorolt hatást alaposabban fel kell mérni, így például azt is, hogy a Kínával 
folytatott kereskedelem milyen mértékben ösztönzi a további szakosodást az elsődleges 
árucikkek terén, illetve mennyire segíti az afrikai gazdaságokat termelésük 
diverzifikálásában és a fenntartható projektek finanszírozásában;

8. hangsúlyozza, hogy Kína szerepe mint Afrika kiemelkedő finanszírozási forrása számos 
aggályt váltott ki az EU-ban; hangsúlyozza különösen azt, hogy míg a nemzetközi 
szervezetek és a hagyományos adományozók kétoldalú segélyezési ügynökségei a 
felelősségteljes kormányzástól tették függővé segítségnyújtásukat, addig ez Kína esetében 
nem áll fenn; ennek fényében attól tart, hogy Kína befolyása tovább késleltetheti a 
kormányzás javítására és a korrupció csökkentésére irányuló erőfeszítéseket Afrikában, 
különösen azon partnerországaiban, ahol jellemzően gyenge az intézményrendszer, mint 
például Angolában, Kongóban, Nigériában és Szudánban;

9. hangsúlyozza, hogy a befektetések kitermelő ágazatokban elért fejlesztési hatását erősíteni 
kell a beszerzési és kiszervezési folyamat átláthatóbbá tétele, valamint az afrikai civil 
társadalom felügyeletben való aktívabb szerepvállalása révén; ebben az összefüggésben 
felszólítja az EU-t, hogy ösztönözze Kínát a kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló 
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kezdeményezés elveinek támogatására;

10. úgy véli, hogy a Kína és Afrika közötti együttműködésből származó előnyök 
érvényesítéséhez többek között arra is szükség lesz, hogy az afrikai kormányok 
megerősítsék kormányzati intézményeiket; hasonlóképpen ragaszkodik ahhoz, hogy 
aktualizálni kell a Kína és az uniós tagállamok között folytatott politikai párbeszédet, arra 
ösztönözve Kínát, hogy fordítson figyelmet az általa nyújtott támogatás kormányzati és 
környezeti hatásaira, egyúttal biztosítva, hogy a Kínától érkező támogatás kiegészítse a 
hagyományos adományozók támogatásait, ne pedig versengjen azokkal;

11. megjegyzi, hogy Kína afrikai befektetései, amelyeket főként az Export-Import Bank 
bonyolít le, aggályokat vetnek fel például a projektek fenntarthatósága szempontjából, így 
a duzzasztógátak nagyléptékű vitatott projektjei esetében is; első lépésként osztja az 
Afrikai Fejlesztési Bank Csoportjának véleményét, miszerint kívánatos lenne az egyenlítői 
elvek végrehajtását a kínai beruházásokra is kiterjeszteni, mivel ezen elvek önkéntes 
normarendszert vezetnek be a projektfinanszírozás társadalmi és környezeti kockázatainak 
meghatározására, értékelésére és kezelésére;

12. aggodalommal jegyzi meg, hogy Afrikában a nagyléptékű kínai projektek többségét 
túlnyomórészt kínai munkaerő végzi; véleménye szerint ez az egyik oka annak, hogy a 
helyi munkaerő képzetlen marad, a lakosság számára a foglalkoztatás terén jelentkező 
járulékos előnyök pedig minimálisak;

13. úgy véli, hogy az afrikai országoknak partnerországaiktól függetlenül növelniük kell 
termelésük hozzáadott értékét; ez magával vonja olyan eszközök kialakítását, amelyek 
például növelik a képzetlen afrikai munkaerő iránti keresletet a beruházási projektek 
számára;

14. tudatában van annak, hogy noha Kínában a gyors gazdasági növekedés jelentős 
vagyonképződést eredményezett (különösen a városi lakosság számára), egyúttal 
felerősítette a városi és – a szárazföldi Kína lakossága 50,3%-ának otthont adó – vidéki 
területek közötti egyenlőtlenségeket is, és ezzel hozzájárult az urbanizációhoz és a vidéki 
területek elhagyásához, aminek eredményeként 2011-ben – most először – a kínai 
lakosság több mint fele városokban él;

15. rámutat arra, hogy a kínai támogatás több ponton is eltér az OECD-országok által nyújtott 
támogatásoktól; különösen arra emlékeztet, hogy míg az OECD-tagok a hivatalosan 
támogatott exporthitelekre vonatkozó OECD-megállapodásban kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy exportfinanszírozási tevékenységeikben megfelelnek egy sor elfogadott 
környezetvédelmi, szociális és irányítási normának, addig Kínát nem kötik ezek a 
szabályok;

16. emlékeztet arra is, hogy míg az OECD-tagok elfogadták az OECD vesztegetésre és 
hivatalosan támogatott exporthitelekre vonatkozó ajánlásait, amelyek célja, hogy a 
hivatalos exporthitelekkel támogatott nemzetközi ügyletekben megakadályozzák és 
szankcionálják a külföldi állami tisztviselők megvesztegetését, addig Kína nem fogadta el 
ezeket az intézkedéseket; ennek fényében különösen fontosnak tartja, hogy az EU további 
megbeszéléseket folytasson Kínával annak érdekében, hogy közös normák kidolgozására 
és végrehajtására kerüljön sor az OECD-vel együttműködésben, az adósságelengedésre 
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vonatkozóan is;

17. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa Kínát fejlesztésstratégiai céljainak 
sikeres megvalósításában, azonban Kína esetében fokozatosan mozduljon el a 
hagyományos fejlesztési együttműködéstől és támogatástól az eddiginél erőteljesebben a 
kereskedelemre irányuló, mindkét fél érdekeit szolgáló kapcsolat kialakítása felé azáltal, 
hogy 2013-tól kezdődően fokozatosan csökkenti a hivatalos fejlesztési támogatást (ODA); 
hangsúlyozza e tekintetben, hogy az új megközelítésnek figyelembe kell vennie azt is, 
hogy Kína maga is fontos adományozóvá vált, különösen Afrikában, és ezért az EU-val 
megvalósított fejlesztési menetrendjének inkább közös érdeklődésre számot tartó konkrét 
területekre kellene összpontosítania; hangsúlyozza, hogy az EU Kínához fűződő 
kereskedelmi kapcsolatait folyamatosan ki kell egészíteni a demokratikus fejlődésre 
irányuló erőfeszítésekkel és követelésekkel;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa Kínát különösen mezőgazdasági termelése 
hatékonyságának növelésében;

19. felhívja a Bizottságot, hogy ezt a kínai hatóságokkal folytatott párbeszéd keretében 
valósítsa meg, annak biztosítása érdekében, hogy ne hagyják magukra azokat a hátrányos 
helyzetű és szegénységben élő embereket, akik jelenleg az EU fejlesztési projektjeinek 
kedvezményezettjei;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy fokozatosan szüntesse meg a Kínának nyújtott fejlesztési 
támogatást, amely 128 millió eurót jelent a 2007–2010 közötti időszakban, mivel Kína 
egy felemelkedő piacgazdaság, valamint globális szinten fontos gazdasági és politikai 
szereplő;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy a Kínával folytatott párbeszédbe haladéktalanul vegye fel a 
fejlődő országokban lebonyolított kínai földfelvásárlások problémáját is;

22. rámutat arra, hogy Kína saját jogán fontos segélyezési adományozóvá kezd előlépni, 
annak ellenére, hogy 1,3 milliárd fős lakosságának mintegy 16%-a továbbra is a 
szegénységi küszöb alatt él;

23. ezért felhívja a Bizottságot, hogy Kínát – kulturális hagyományait és értékeit tiszteletben 
tartva – kezelje partnerként, és hogy az emberi jogok tiszteletben tartása terén állítsa 
ugyanazon jogos követelések elé, mint az EU más kereskedelmi partnereit, mindeközben 
támogatva Kínát a jogállamiságon és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló nyitott 
társadalom felé történő átmenetben, valamint ragaszkodva ahhoz, hogy betartsa az ILO 
alapvető munkaügyi normáit; úgy véli, hogy egy ilyen megközelítés elősegíti a jelenlegi 
feszültségek leküzdését, elmélyíti a további kapcsolatokat és erősíti a kölcsönös 
befektetéseket, ami mindkét partner számára előnyös helyzetet teremt; 

24. ezért felhívja a Bizottságot, hogy partnerként működjön együtt Kínával a nemzetközi 
fejlesztésben, a bevált gyakorlatok cseréje, valamint a versenyelőnyök és az összes 
nemzetközi fejlesztési partner különböző erősségeinek kihasználása érdekében, ezáltal a 
legjobb és legszélesebb körű támogatást nyújtva a fejlődő országoknak;

25. hangsúlyozza, hogy mivel Kína ma a világ második legnagyobb gazdasága, Európa és 
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Kína között a piacra jutás kérdésének minden esetben a viszonosság elvére kell épülnie; a 
dohai tárgyalások gyors lezárását kéri; hangsúlyozza, hogy Kínának sürgősen eleget kell 
tennie a nemzetközi környezetvédelmi normáknak és WTO-kötelezettségeinek, különös 
tekintettel a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartására; óva int protekcionista 
intézkedések alkalmazásától, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben, mivel az hosszú 
távon ártalmas lenne nemcsak a kétoldalú politikai kapcsolatokban, hanem az EU és Kína 
gazdasága számára is, és ütközne az Európa 2020 stratégiában meghatározott uniós 
fejlesztési célokkal;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy folytasson megbeszéléseket a kínai partnerekkel az 
igazságos, átlátható és fejlesztésösztönző importszerződésekről és koncessziókról a 
fejlődő országokból származó nyersanyagokat illetően; aggodalommal tölti el a 
nyersanyagokért folytatott növekvő verseny az Európai Unió és Kína között, valamint 
ennek kedvezőtlen hatása a fejlődő országokra nézve;

27. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden rendelkezésre álló 
diplomáciai csatornát és egyéb eszközöket Kína azzal kapcsolatos ösztönzésére, hogy 
elkötelezze magát az átláthatóságára vonatkozó nemzetközi normák mellett a fejlődő 
országokban folytatott exporthitel-finanszírozási tevékenységeit és egyéb kereskedelmi 
vonatkozású intézkedéseit illetően, Kínán belül és azon kívül egyaránt; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is dolgozzanak azon, hogy bevonják Kínát a 
nemzetközi kereskedelmi rendszerhez kapcsolódó nemzetközi normákba és szabványokat 
megállapító szervezetekbe;

28. felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy az összes fél kölcsönös előnyére minden szinten 
működjenek együtt ezzel a felemelkedő gazdasági óriással;

29. szükségesnek tartja, hogy az EU fejlesztéspolitikája és annak szereplői törekedjenek a 
fejlődő országok abbéli képességének növelésére, hogy a tárgyalásokon szilárd 
megállapodásokat kössenek Kínával – különösen ami a természeti erőforrásokat illeti –, 
továbbá kezeljék az adósságot, valamint szembenézzenek a helyi termelékenységet és 
munkaerőpiacokat érintő lehetséges veszélyekkel, amelyeket a kínai munkavállalók és 
termékek beáramlása idéz elő;

30. felszólítja Kínát, hogy vállaljon nagyobb szerepet a globális intézményekben, elismerve, 
hogy Kína már így is teljes és aktív szerepet játszik az ENSZ-ben és a békefenntartó 
műveletekben;

31. úgy véli, hogy elsősorban maguk a fejlődő országok számára sem célravezető Kína 
fejlődő országokban megfigyelhető szerepvállalására tisztességtelen versenyként tekinteni 
és arra egymásnak ellentmondó válaszokkal reagálni; hangsúlyozza, hogy a fejlődő 
országok legjobb érdeke, valamint a tágabb globális verseny és növekedés megkívánja, 
hogy azon uniós vállalkozásoknak és szereplőknek, akik a fejlődő országokkal folytatott 
kereskedelemben és gazdasági kapcsolatokban Kínával szeretnének versengeni, 
törekedniük kell olyan ajánlatok felkínálására, amelyek a hosszú távú fenntarthatóság és 
előnyök szempontjából a legvonzóbbak, a környezetvédelmi, szociális, emberi jogi és 
irányítási szempontokat is beleértve.
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