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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Kinija tapo kylančios ekonomikos šalimi, nuo 1999 m. pasiekianti dviženkliais 
skaičiais išreiškiamą augimą, ir dabar, nuo 2011 m. vasario mėnesio, Kinijos ekonomika 
yra antra pagal dydį pasaulyje; kadangi Kinija, ypač šalies gilumoje esančiose 
provincijose, ir toliau susiduria su besivystančioms šalims būdingais uždaviniais;

B. kadangi 2007–2013 m. laikotarpiu numatant ES paramą vystymuisi Kinijai buvo skirta 
orientacinė 224 mln. EUR suma; kadangi 2011 m. kovo mėn. Europos Komisija paskelbė 
antrąjį penkerių metų ES ir Kinijos prekybos projektą, pagal kurį 20 mln. EUR bus 
skiriama teikiant ES su prekyba susijusią paramą Kinijai;

C. kadangi dėl ekonomikos augimo Kinijoje nuo 1990 m. pusė milijardo žmonių įveikė 
skurdą; kadangi didelė darbuotojų migrantų dalis miestuose ir kaimuose vis dar gyvena 
skurde ir kadangi, Pasaulio banko duomenimis, 207 mln. kinų vis dar gyvena žemiau 
skurdo ribos;

D. kadangi Kinijos, kaip vystymosi proceso dalyvės, iškilimas Afrikoje yra vienas ryškiausių 
pastarojo dešimtmečio bruožų;

E. kadangi Kinijos santykius su Afrikos valstybėmis formavo, pvz., poreikis gauti energijos 
išteklių, siekiant remti savo ekonominę plėtrą;

F. kadangi EBPO Paramos vystymuisi komiteto ir Kinijos vystomasis bendradarbiavimas 
gerokai skiriasi; kadangi Kinijos lengvatinių paskolų programa, vykdoma per Kinijos 
banką „Eximbank“, yra svarbi Kinijos užsienio santykių atrama ir kadangi lengvatinės 
paskolos laikomos sąlygotąja pagalba;

G. kadangi Kinijos specialiosiose ekonominėse zonose Afrikoje mažosioms ir vidutinėms 
Kinijos įmonėms siekiama sukurti palankią aplinką, kad jos galėtų steigtis užjūryje; 
kadangi, remiantis Afrikos plėtros banko grupės duomenimis, specialiosiose ekonominėse 
zonose, esančiose Afrikoje į pietus nuo Sacharos, kuriose Kinija vykdo veiklą, iki šiol su 
investicijomis susiję rezultatai riboti, poveikis darbo vietų kūrimui ir integracijai į vietos 
ekonomiką taip pat ribotas;

H. kadangi Kinijos stojimo protokolas yra išskirtinis tuo atžvilgiu, kad į jį įtraukta keletas 
tam tikrų tik Kinijai taikomų įsipareigojimų, kurie pateikiami „PPO daugiau 
įsipareigojimų“ (kaip yra eksporto mokesčių atveju) ir „PPO mažiau teisių“ pagrindu, 
pagal kurį PPO narėms suteikiama galimybė kovojant su Kinijos eksportu imtis kitokių 
apsaugos priemonių nei tos, kurios nurodytos bendrose PPO taisyklėse;

I. kadangi Kinijai jos kitu ekonominio vystymosi etapu, kuris bus grindžiamas inovacijomis, 
vidaus prekyba ir vidaus vartojimu, reikalinga prieiga prie naujausios technologijos ir 
paskirstymo tinklų;
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J. kadangi Kinijos ekonomika greitai augo iš dalies pažeidžiant žmogaus teises ir yra iš 
dalies pagrįsta priverstiniu ir vaikų darbu;

K. kadangi Kinija nėra EBPO narė ir neprivalo laikytis EBPO taisyklių, pagal kurias: 
ribojama sąlygotoji parama; reguliuojama skolinimo praktika; nustatomi didžiausi 
grąžinimo terminai, rizikos klasifikacija pagal šalis ir mažiausios palūkanų normos; 
reikalaujama keistis informacija; ir nustatomi socialiniai, su aplinkos apsauga ir valdymu 
susiję finansavimo veiklos standartai;

L. kadangi Kinija yra antra pagal dydį Europos Sąjungos prekybos partnerė;

M. kadangi pastaraisiais dešimtmečiais Kinija padarė reikšmingą socialinę pažangą; kadangi 
tai, kad per tokį trumpą laikotarpį gyvenimo kokybę pagerino tiek daug gyventojų, yra 
išskirtinis atvejis istorijoje, kai skurdas sumažėjo daugiau nei 350 mln. žmonių;

N. kadangi Kinijai vykdant eksporto finansavimo veiklą buvo sudarytos sąlygos šiai šaliai 
aktyviau dalyvauti daugelyje besivystančių šalių, visų pirma Afrikoje;

O. kadangi nuo 1997 m. ES patiria struktūrinį prekybos prekėmis su Kinija deficitą ir dėl to 
būtina, kad ES nustatytų naują strateginį bendradarbiavimo su Kinija pagrindą;

P. kadangi glaudesni ekonominiai santykiai su Kinija besivystančioms šalims gali būti labai 
naudingi, visų pirma plėtojant infrastruktūrą;

Q. tačiau kadangi Kinijos eksporto kreditų finansavimo veikla besivystančiose šalyse gali 
kelti grėsmę besivystančioms šalims gamtos išteklių valdymo, skolų tvarumo, valdymo 
gerinimo, vietos užimtumo ir produktyvumo požiūriu;

R. kadangi Kinijos dalyvavimas tarptautinėje prekybos sistemoje, kuri pagrįsta aiškumu ir 
skaidrumu, yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tarptautinę gerovę ir tvarumą;

1. yra įsitikinęs, kad didelis ES valstybių narių ir Kinijos prekybos augimas yra esminė 
vystymosi priemonė, naudinga tiek ES, tiek Kinijai, nes atvira prekyba yra vienas iš 
veiksmingiausių ekonomikos augimo, kovos su skurdu ir gerovės kūrimo variklių; mano, 
kad išskirtinis Kinijos įsipareigojimo PPO bruožas, dėl kurio Kinija, kaip nei kitos 
besivystančios šalys narės, nesiekia, kad jai būtų taikomos specialios ir diferencijuotos 
sąlygos, kelia suderinamumo ir nuoseklumo klausimus; dėl to ragina Komisiją įvertinti 
savo prekybos politikos Kinijos atžvilgiu suderinamumą ir nuoseklumą, atsižvelgiant į 
savo vystymosi politiką Afrikos atžvilgiu;

2. pabrėžia, kad abipusė prieiga prie rinkos, liberalizavimas ir Europos ir Kinijos 
bendradarbiavimo prekybos ir investicijų srityje plėtojimas turi didelį potencialą; tačiau 
pabrėžia, kad, kaip būtina sąlyga, turėtų būti užtikrinta sąžininga konkurencija, abipusė 
prieiga prie rinkos ir aiškus rinkos, ypač tiesioginių užsienio investicijų ir intelektinės
nuosavybės teisių, reguliavimas;

3. pažymi, kad Kinijos ir Afrikos plėtros fondas remia specialiųjų Kinijos ekonominių 
perdirbimo zonų Afrikoje nustatymas; pritaria Afrikos plėtros banko grupei, anot kurios, 
Kinijos investicijas būtina integruoti į nacionalinę gamybos grandinę, siekiant užtikrinti, 



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

LT

kad šiose zonose būtų veiksmingai skatinama industrializacija, o tai reiškia: kad būtų 
stiprinamos teisinės ir reguliavimo priemonės, įskaitant socialines ir aplinkos apsaugos 
priemones, be to, vietos įmonėms ir darbuotojams būtų suteikiama daugiau galimybių 
naudotis šiomis zonomis, siekiant užtikrinti jų sąsają su vietos ekonomika;

4. laikosi nuomonės, kad pasauliniu lygmeniu prekyba turėtų būti remiamos žmogaus teisės 
ir kad visos ES prekybos partnerės turėtų laikytis Tarptautinės darbo organizacijos 
konvencijų, visų pirma konvencijos dėl priverstinio darbo, kurioje nurodoma, kad neturėtų 
būti leidžiama kalėjimuose ar kalėjimų stovyklose (Lao Gai) pagamintiems produktams 
patekti į ES rinką;

5. ragina Europos Sąjungą didinti efektyvumą vykdant prekybą su Kinija, t.y. tobulinti 
institucijų organizacinę struktūrą, taip pat nustatyti nuoseklią valstybių narių poziciją 
Kinijos atžvilgiu;

6. pažymi, kad Kinijos augimas ir jos gebėjimas per trisdešimt metų iš neišsivysčiusios šalies 
tapti kylančia įtakinga valstybe pasaulyje padėjo Kinijai tapti alternatyviu prekybos ir 
finansų šaltiniu įprastoms Afrikos partnerėms;

7. supranta, kad Kinijos poveikis Afrikai skiriasi, atsižvelgiant į Afrikos valstybių 
ekonomikos dydį, ekonomines struktūras, valdymo ir institucijų kokybę; mano, kad būtina 
toliau vertinti Kinijos prekybos poveikį Afrikos valstybėms, pvz., kaip prekyba su Kinija 
skatins toliau specializuoti būtiniausias vartojimo prekes arba kaip ji gali padėti Afrikos 
valstybėms įvairinti savo produkciją ir finansuoti tvarius projektus;

8. pabrėžia, kad naujas Kinijos, kaip pagrindinio finansavimo šaltinio Afrikoje, vaidmuo 
kelia susirūpinimą Europos Sąjungoje; visų pirma pabrėžia, kad įprastinės paramą 
teikiančios tarptautinės organizacijos ir dvišalės paramos agentūros savo paramą teikia tik 
tada, kai valdoma tinkamai, tačiau Kinija taip nedaro; taigi baiminasi, kad dėl Kinijos 
įtakos gali būti toliau trukdoma pastangoms gerinti valdymą ir mažinti korupciją Afrikoje, 
ypač Kinijos partnerių šalyse, kurioms būdingos silpnos institucijos, pvz., Angoloje, 
Konge, Nigerijoje ir Sudane;

9. pabrėžia, kad investicijų poveikį vystymuisi gavybos sektoriuje reikėtų didinti užtikrinant 
didesnį skaidrumą viešųjų pirkimų rengimo ir sutarčių sudarymo srityje bei aktyvesnį 
Afrikos pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą vykdant priežiūrą; šiomis 
aplinkybėmis ragina, kad ES skatintų Kiniją pritarti Gavybos pramonės skaidrumo 
iniciatyvos principams;

10. mano, kad, norint naudotis Kinijos ir Afrikos bendradarbiavimo teikiama nauda, bus 
būtina, be kita ko, kad Afrikos vyriausybės sustiprintų savo valdymo institucijas be to, 
primygtinai reikalauja gerinti politinį Kinijos ir ES valstybių narių dialogą, siekiant, kad 
Kinija įsipareigotų dėmesį skirti poveikiui, kurį daro jos pagalba valdymui ir aplinkai, ir 
užtikrinti, kad Kinijos pagalba papildytų įprastinių paramos teikėjų teikiamą pagalbą, o ne 
su ja konkuruotų;

11. pažymi, kad Kinijos investicijos Afrikoje, atliekamos iš esmės per Eksporto ir importo 
banką, kelią susirūpinimą, pvz., dėl projektų tvarumo, kaip yra didelių ginčytinų 
hidroelektrinių užtvankų projektų atveju; visų pirma pritaria Afrikos plėtros banko grupei, 
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kurios teigimu, būtų pageidautina, kad Kinijos investicijoms taip pat būtų taikomi 
Pusiaujo principai ir savanoriški standartai, kuriais būtų siekiama nustatyti, vertinti ir 
valdyti socialinę ir aplinkos apsaugos riziką finansuojant projektus;

12. susirūpinęs pažymi, kad Afrikoje didžiąją dalį didelių Kinijos projektų iš esmės 
įgyvendino Kinijos darbo jėga; mano, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl vietos darbo 
jėga tebėra neparengta ir užimtumo požiūriu papildoma nauda gyventojams yra minimali;

13. mano, kad Afrikos šalys turi didinti savo produkcijos pridėtinę vertę, nepriklausomai nuo 
savo šalių partnerių, o tai reiškia, kad reikia kurtis priemones, kurios padeda didinti, 
pavyzdžiui, nekvalifikuoto afrikiečių darbo paklausą vykdant investicijų projektus;

14. žino, kad, nors dėl greito ekonomikos augimo Kinijoje sukurta daug gerovės, ypač miesto 
gyventojams, jis padidino skirtumus tarp miesto vietovių ir kaimo vietovių, kuriose 
gyvena 50,3 proc. Kinijos pagrindinės teritorijos gyventojų, ir taip prisidėjo prie 
urbanizacijos ir bėgimo iš kaimo proceso, kurio rezultatas tas, kad 2011 m. pirmą kartą 
daugiau kaip pusė Kinijos gyventojų gyvena miestuose;

15. pažymi, kad Kinijos pagalba įvairiais būdais skiriasi nuo EBPO šalių teikiamos pagalbos; 
visų pirma primena, kad EBPO narės, sudariusios EBPO Susitarimą dėl oficialiai remiamų 
eksporto kreditų, įsipareigoja laikytis sutartų aplinkos apsaugos, socialinių ir valdymo 
standartų, vykdydamos eksporto finansavimo veiklą, tačiau Kinija neįsipareigoja laikytis 
šių taisyklių;

16. taip pat primena, kad EBPO narės pritarė EBPO rekomendacijoms dėl papirkimo ir 
oficialiai remiamų eksporto kreditų, kuriomis siekiama užkirsti kelią užsienio valstybių 
pareigūnų papirkimui vykdant tarptautinius verslo sandorius, kurie remiami oficialiais 
eksporto kreditais, ir už šį papirkimą taikyti sankcijas, tačiau Kinija šių priemonių 
nepatvirtino; atsižvelgdamas į tai, mano, jog itin svarbu, kad ES toliau rengtų diskusijas su 
Kinija, siekiant kartu su EBPO parengti ir įgyvendinti bendrus paramos vystymuisi 
standartus, įskaitant tuos, kurie susiję su skolos mažinimu;

17. ragina Komisiją ir toliau remti Kiniją jai sėkmingai siekiant vystymosi strategijos tikslų, 
tačiau pamažu tradicinį vystomąjį bendradarbiavimą ir pagalbą pakeisti labiau 
subalansuotais ir į prekybą orientuotais santykiais su Kinija, taip siekiant naudos abiem 
šalims, nuo 2013 m. palaipsniui mažinant oficialią paramą vystymuisi; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia, kad, vadovaujantis naujuoju požiūriu, būtina atsižvelgti į tai, kad pati Kinija tapo 
svarbia pagalbos teikėja, ypač Afrikoje, todėl jos vystymosi darbotvarkėje su ES 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama konkrečioms bendros svarbos sritims; prabrėžia, 
kad į ES ir Kinijos prekybos santykius nuolat reikėtų įtraukti pastangas ir reikalavimus 
plėtoti demokratiją;

18. ragina Komisiją ypač remti Kiniją didinant žemės ūkio gamybos efektyvumą;

19. tai reikėtų padaryti vedant dialogą su Kinijos valdžios institucijomis, siekiant užtikrinti, 
kad blogesnėje padėtyje esantys ir neturtingi žmonės, kurie šiuo metu gauna naudą iš ES 
vystymosi projektų, nebūtų palikti nuošalyje;

20. ragina Komisiją laipsniškai nutraukti Kinijai skirtą paramą vystymuisi, kuri 2007–2010 m. 
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sudarė 128 mln. EUR, nes Kinija yra kylančios rinkos ekonomikos valstybė ir yra svarbi 
ekonominė ir politinė veikėja pasauliniu lygmeniu;

21. ragina Komisiją į dialogą su Kinija nedelsiant įtraukti ir Kinijos vykdomo žemės 
supirkimo besivystančiose šalyse problemą;

22. pažymi, kad savo ruožtu Kinija tampa svarbia pagalbos teikėja, nors apie 16 proc. iš jos 
1,3 mlrd. gyventojų vis dar gyvena žemiau skurdo ribos;

23. taigi ragina Komisiją Kiniją laikyti partnere, gerbiant jos kultūrines tradicijas ir vertybes, 
ir jai nustatyti tuos pačius teisėtus pagarbos žmogaus teisėms reikalavimus kaip ir kitoms 
ES prekybos partnerėms ir kartu remti Kinijos atviros visuomenės, pagrįstos teisinės 
valstybės ir žmogaus teisių laikymosi principais, kūrimą ir įpareigoti ją laikytis 
pagrindinių TDO darbo standartų; mano, kad toks požiūris padės nugalėti esamą įtampą, 
taip pat padės intensyviau vykdyti mainus ir padidinti abipuses investicijas taip abiem 
partnerėms sukuriant abipusiškai naudingą padėtį; 

24. taigi ragina Komisiją tarptautinio vystymosi srityje su Kinija dirbti kaip su partnere, 
siekiant keistis geriausia patirtimi ir naudotis visų tarptautinių vystymosi partnerių 
lyginamaisiais ir kitais pranašumais, taip besivystančioms šalims teikti geriausią ir 
įvairiausią paramą;

25. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į tai, jog dabar Kinijos ekonomika yra antra pagal dydį 
pasaulyje, Europos ir Kinijos galimybės patekti į rinką klausimas bet kuriuo atveju turi 
būti grindžiamas abipusiškumo principu; ragina kuo greičiau baigti Dohos derybas; 
pabrėžia, kad Kinija nedelsdama turi pradėti laikytis tarptautinių aplinkos apsaugos 
standartų ir įsipareigojimų PPO, visų pirma gerbti intelektinės nuosavybės teises; įspėja 
dėl protekcionistinių priemonių naudojimo, ypač atsižvelgiant į dabartinę ekonominę 
padėtį, nes tai ilgainiui būtų žalinga ne tik dvišaliams politiniams santykiams, bet ir ES, ir 
Kinijos ekonomikai bei prieštarautų strategijoje „Europa 2020“ nustatytiems ES 
vystymosi tikslams;

26. ragina Komisiją su ES partneriais Kinijoje vesti pokalbius dėl sąžiningų, skaidrių ir 
vystymąsi skatinančių sutarčių dėl prekių importo iš besivystančių šalių sudarymo ir 
koncesijos; yra susirūpinęs dėl didėjančios ES ir Kinijos konkurencijos dėl prekių, kurios 
neigiamas pasekmes jaučia besivystančios šalys;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti visais galimais diplomatiniais kanalais ir 
kitomis priemonėmis, siekiant skatinti Kiniją įsipareigoti laikytis skaidrumo standartų, 
susijusių su jos eksporto kreditų finansavimo veikla besivystančiose šalyse ir kitomis su 
prekyba susijusiomis priemonėmis Kinijoje ir už jos ribų; ragina Komisiją ir valstybes 
nares toliau siekti, kad Kinija dalyvautų tarptautines normas ir standartus nustatančiose 
organizacijose, kurios susijusios su tarptautine prekybos sistema;

28. ragina ES ir JAV su šia kylančios ekonomikos milžine bendradarbiauti visais lygmenimis, 
siekiant tarpusavio naudos visoms šalims;

29. mano, kad ES vystymosi politika ir dalyvių darbu turėtų būti stiprinami besivystančių 
šalių gebėjimai derėtis dėl veiksmingų sandorių su Kinija, visų pirma tais atvejais, kai šie 
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sandoriai susiję su gamtos ištekliais, siekiant valdyti skolas ir kovoti su galimomis 
grėsmėmis vietos produktyvumui ir darbo rinkoms, kurias kelia Kinijos darbuotojų ir 
produktų antplūdis;

30. ragina Kiniją aktyviau dalyvauti pasaulinėse institucijose ir pripažįsta, kad Kinija jau 
dabar visapusiškai ir aktyviai dalyvauja JT ir vykdant taikos palaikymo misijas;

31. mano, kad Kinijos dalyvavimą besivystančiose šalyse laikyti nesąžininga konkurencija ir 
imtis prieštaringų priemonių bus nenaudinga, visų pirma pačioms besivystančioms šalims; 
pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti besivystančių šalių interesus, taip pat platesnio masto 
pasaulinę konkurenciją ir augimą, ES įmonės ir dalyviai, norintys konkuruoti su Kinija dėl 
prekybos ir ekonominių santykių su besivystančiomis šalimis, turi siekti pateikti 
pasiūlymus, kurie būtų patraukliausi ilgalaikio tvarumo ir naudos požiūriu, įskaitant 
aplinkos apsaugos, socialinius, žmogaus teisių ir valdymo aspektus.
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