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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Ķīna ir kļuvusi par jauno tirgus ekonomikas valsti, kas kopš 1999. gada uzrāda ar 
divciparu skaitli rakstāmus izaugsmes rādītājus un kas kopš 2011. gada februāra ir pasaulē 
otrā lielākā ekonomika; tā kā vienlaikus Ķīnā un jo īpaši iekšzemes provincēs vēl aizvien 
saskaras ar visām jaunattīstības valstīm raksturīgajām problēmām;

B. tā kā paredzētie EUR 224 miljoni no ES attīstības palīdzības tika piešķirti Ķīnai 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam; tā kā 2011. gada martā Eiropas Komisija paziņoja 
par otro piecu gadu ES un Ķīnas tirdzniecības projektu, piešķirot Ķīnai EUR 20 miljonus 
saistībā ar ES tirdzniecības palīdzību;

C. tā kā kopš 1990. gada ekonomiskā izaugsme Ķīnā ir glābusi pusmiljardu cilvēku no 
nabadzības; tā kā liela daļa mazo un lielo pilsētu migrējošo darba ņēmēju un lauku 
iedzīvotāji tomēr joprojām dzīvo nabadzībā un tā kā Pasaules Bankas aplēses liecina, ka 
207 miljoni ķīniešu joprojām dzīvo zem nabadzības sliekšņa;

D. tā kā Ķīnas kā attīstības dalībnieces izvirzīšanās Āfrikā ir viena no vispārsteidzošākajām 
iezīmēm iepriekšējo desmit gadu laikā;

E. tā kā Ķīnas attiecības ar Āfrikas valstīm ietekmē, piemēram, nepieciešamība iegūt 
enerģijas resursus, lai sekmētu tās ekonomisko attīstību;

F. tā kā ir nopietnas atšķirības starp ESAO un DAC un Ķīnas sadarbību attīstības jomā; tā kā 
Ķīnas izdevīgā aizdevumu programma, ko īsteno ar Ķīnas Eksporta un importa bankas 
starpniecību, ir galvenā Ķīnas ārējo attiecību virzītāja un tā kā izdevīgie aizdevumi tiek 
uzskatīti par saistīto atbalstu;

G. tā kā Ķīnas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) Āfrikā tiecas izveidot labvēlīgu vidi 
uzņēmējdarbībai ārzemēs maziem un vidējiem Ķīnas uzņēmumiem; tā kā saskaņā ar 
Āfrikas Attīstības bankas grupas informāciju Ķīnas vadītajām SEZ Subsahāras Āfrikā līdz 
šim ir bijuši ierobežoti rezultāti attiecībā uz ieguldījumiem, un ierobežota bijusi arī to 
darba vietu izveides ietekme un integrācija vietējā ekonomikā;

H. tā kā Ķīnas pievienošanās protokols ir unikāls, jo tas ietver vairākas īpašās saistības, kas 
attiecināmas tikai uz Ķīnu kā „PTO plus saistības” (kā eksporta nodokļu gadījumā), kā arī 
kā „PTO mīnus tiesības”, kas ļauj PTO pārstāvjiem veikt aizsardzības pasākumus attiecībā 
uz Ķīnas eksportu, kas neatbilst vispārējam PTO režīmam;

I. tā kā Ķīnai nepieciešama piekļuve progresīvajām tehnoloģijām un sadales tīkliem tās 
nākamajā ekonomiskās attīstības posmā, kas būs balstīts uz inovācijām, iekšzemes 
tirdzniecību un iekšējo patēriņu;

J. tā kā Ķīnas straujā ekonomikas izaugsme notiek daļēji uz cilvēktiesību rēķina un daļēji 
balstās uz piespiedu darbu un bērnu darbu; 
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K. tā kā — ņemot vērā, ka Ķīna nav ESAO dalībvalsts, tai nav jāievēro ESAO noteikumi, kas 
ierobežo saistīto atbalstu, regulē kredītpraksi, nosaka maksimālos atmaksāšanas termiņus, 
valsts riska klasifikāciju un minimālās procentu likmes, paredz informācijas apmaiņu un 
nosaka sociālos, vides un pārvaldības standartus attiecībā uz finansēšanas pasākumiem; 

L. tā kā Ķīna ir Eiropas Savienības otra lielākā tirdzniecības partnere;

M. tā kā Ķīna iepriekšējās desmitgadēs ir sasniegusi ievērojamu sociālo progresu; šāda dzīves 
kvalitātes uzlabošana tik milzīgam iedzīvotāju skaitam un tik īsā laikā ir vēsturē unikāls 
gadījums, samazinot vairāk nekā 350 miljonu cilvēku nabadzību;

N. tā kā Ķīnas eksporta finanšu pasākumi ir ļāvuši Ķīnai palielināt tās klātbūtni daudzās 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši Āfrikā;

O. tā kā ES kopš 1997. gada ir nonākusi strukturālā deficīta apstākļos ar Ķīnu preču 
tirdzniecības jomā, kas prasa ES izveidot jaunu stratēģisko pamatu sadarbībai ar Ķīnu;

P. tā kā jaunattīstības valstīm no ciešākām ekonomiskajām attiecībām ar Ķīnu ir ievērojami 
iespējamie ieguvumi, jo īpaši attiecībā uz infrastruktūras attīstību;

Q. tā kā Ķīnas eksporta kredīta finansēšanas pasākumi jaunattīstības valstīs tomēr rada 
iespējamus draudus jaunattīstības valstīm attiecībā uz dabas resursu pārvaldību, parāda 
atmaksājamību, pārvaldības uzlabojumiem un vietējo nodarbinātību un produktivitāti;

R. tā kā Ķīnas dalība starptautiskajā tirdzniecības sistēmā, kas pamatojas uz atvērtību un 
pārredzamību, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu starptautisko labklājību un ilgtspējību,

1. pauž pārliecību, ka lielā tirdzniecības izaugsme visu ES dalībvalstu un Ķīnas starpā ir 
būtisks attīstības instruments gan ES, gan Ķīnai, jo atvērta tirdzniecība ir viens no 
efektīvākajiem ekonomiskās attīstības, nabadzības apkarošanas un labklājības veidošanas 
virzītājspēkiem; uzskata, ka Ķīnas saistību attiecībā uz PTO unikālais raksturs, kas neļauj 
Ķīnai pieprasīt „īpašu un diferencētu attieksmi” kā citu jaunattīstības valstu pārstāvjiem, 
rada jautājumus par saskaņotību un atbilstību; tāpēc aicina Komisiju novērtēt tās 
tirdzniecības politikas attiecībā uz Ķīnu saskaņotību un atbilstību, salīdzinot ar tās 
attīstības politiku attiecībā uz Āfriku;

2. uzsver, ka abpusējai tirgus pieejamībai, liberalizācijai, kā arī sadarbībai tirdzniecības un 
ieguldījumu nostiprināšanas jomā starp Eiropu un Ķīnu ir liels potenciāls; tomēr uzsver —
kā priekšnosacījums ir jānodrošina godīga konkurence, abpusēja piekļuve un skaidri tirgus 
noteikumi, jo īpaši attiecībā uz tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem un starptautisko 
īpašumtiesību aizsardzību;

3. atzīmē, ka Ķīnas un Āfrikas Attīstības fonds (CADF) atbalsta speciālo Ķīnas ekonomisko 
tehnoloģiju zonu izveidi Āfrikā; piekrīt Āfrikas Attīstības bankas grupas viedoklim, 
saskaņā ar ko Ķīnas ieguldījumi jāiekļauj valsts ražošanas ķēdē, lai nodrošinātu, ka šīs 
zonas efektīvi veicina industrializāciju, kas nozīmē, piemēram, tiesisko un reglamentējošo 
pasākumu stiprināšanu, ieskaitot garantijas sociālajā un vides jomā, kā arī piekļuves 
uzlabošanu vietējiem uzņēmumiem un darbiniekiem šīm zonām, lai nodrošinātu saikni ar 
vietējo ekonomiku;
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4. uzskata, ka tirdzniecībai jāveicina cilvēktiesības pasaules mērogā un ka visiem ES 
tirdzniecības partneriem būtu jāievēro SDO konvencijas, jo īpaši Konvencija par 
piespiedu darbu, kas nozīmē, ka cietumos un ieslodzījuma nometnēs (Leo Gai) 
izgatavotos ražojumus nav atļauts laist ES tirgū;

5. aicina ES uzlabot tās efektivitāti attiecībā uz tirdzniecību ar Ķīnu, ieviešot labāku 
institucionālo organizāciju, kā arī paredzot dalībvalstīs saskaņotu nostāju attiecībā uz 
Ķīnu;

6. norāda, ka Ķīnas izaugsme un tās spēja trīsdesmit gados attīstīties, no atpalikušas valsts 
kļūstot par jaunu pasaules lielvaru, ir veicinājusi to, ka Ķīna kļūst par alternatīvu 
tirdzniecības un finanšu avotu Āfrikas tradicionālajiem partneriem;

7. apzinās, ka Ķīnas ietekme Āfrikā mainās atbilstoši Āfrikas valstu ekonomikas pārvaldības 
un institūciju lielumam, ekonomiskajām struktūrām un kvalitātei; uzskata, ka jāturpina 
novērtēt Ķīnas tirdzniecības ietekmi uz Āfrikas valstīm, t.i., to, cik lielā mērā tirdzniecība 
ar Ķīnu mudinās turpināt specializāciju primārās produkcijas ražošanā vai var palīdzēt 
Āfrikas valstu ekonomikai dažādot to ražošanu un finansēt ilgtspējīgus projektus;

8. uzsver, ka Ķīnas jaunā nozīme kā galvenajam finanšu avotam Āfrikā ir radījusi zināmas 
bažas ES; jo īpaši uzsver ― lai gan starptautiskās organizācijas un tradicionālo līdzekļu 
devēju divpusējās palīdzības aģentūras ir saistījušas savu palīdzību ar labas pārvaldības 
nodrošināšanu, Ķīna to nav darījusi; tādēļ pauž bažas, ka Ķīnas ietekme varētu arī 
turpmāk aizkavēt centienus uzlabot pārvaldību un samazināt korupciju Āfrikā, jo īpaši tās 
partnervalstīs, kam raksturīgas vājas institūcijas, piemēram, Angolā, Kongo, Nigērijā un 
Sudānā;

9. uzsver, ka ieguldījumu attīstības ietekme ieguves nozarē jāuzlabo, piemērojot iepirkumu 
un līgumu slēgšanas procesā lielāku pārredzamību un aktīvāk iesaistot Āfrikas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas uzraudzībā; šajā saistībā aicina ES mudināt Ķīnu apstiprināt 
ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvas principus;

10. uzskata ― lai gūtu labumu no Ķīnas un Āfrikas valstu sadarbības, būs nepieciešams arī, 
lai Āfrikas valstu valdības stiprina savas pārvaldes institūcijas; līdzīgi uzstāj uz 
nepieciešamību uzlabot politisko dialogu starp Ķīnu un ES dalībvalstīm, lai mudinātu
Ķīnu pievērst uzmanību tās palīdzības ietekmei uz pārvaldību un vidi un lai nodrošinātu, 
ka Ķīnas palīdzība papildina tradicionālo līdzekļu devēju sniegto palīdzību, nevis konkurē 
ar to;

11. norāda, ka Ķīnas ieguldījumi Āfrikā, ko īsteno galvenokārt ar Eksporta un importa bankas 
starpniecību, rada bažas, piemēram, par projektu ilgtspējību, kā lielu, strīdīgu 
hidroelektrostaciju aizsprostu projektu gadījumā; vispirms piekrīt Āfrikas Attīstības 
bankas grupas viedoklim, ar kuru saskaņā attiecībā uz Ķīnas ieguldījumiem būtu vēlams 
plašāk īstenot ekvatora principus ― brīvprātīgu standartu kopumu, ar ko noteikt, novērtēt 
un vadīt risku sociālajā un vides jomā attiecībā uz projektu finansēšanu;

12. pauž bažas, ka Āfrikā lielākā daļa Ķīnas plaša apmēra projektu ir veikti galvenokārt ar 
Ķīnas darbaspēku; uzskata to par vienu no iemesliem, kāpēc vietējais darbaspēks paliek 
neapmācīts un ieguvumi attiecībā uz iedzīvotājiem nodarbinātības ziņā ir minimāli;
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13. uzskata, ka Āfrikas valstīm ir jāpalielina savas ražošanas pievienotā vērtība neatkarīgi no 
to partnervalstīm, kas nozīmē līdzekļu izstrādi, lai palielinātu, piemēram, pieprasījumu 
pēc Āfrikas nekvalificētā darbaspēka ieguldījumu projektos;

14. apzinās — lai gan Ķīnas straujā ekonomiskā izaugsme ir radījusi augstu labklājību, jo 
īpaši pilsētu iedzīvotāju vidū, ir palielinājusies atšķirība starp pilsētu teritorijām un lauku 
teritorijām, kurās dzīvo 50,3 % Ķīnas kontinentālās daļas iedzīvotāju, un tādējādi ir 
veicināts urbanizācijas process un iedzīvotāju skaita samazināšanās laukos, kā rezultātā 
2011. gadā pirmo reizi Ķīnas vēsturē vairāk nekā puse tās iedzīvotāju dzīvo pilsētās;

15. norāda, ka Ķīnas atbalsts daudzējādā ziņā atšķiras no ESAO valstu piemērotā atbalsta; 
īpaši atgādina ― lai gan ESAO dalībvalstis apņemas, pamatojoties uz ESAO Vienošanos 
par vadlīnijām attiecībā uz oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, ievērot saskaņotu 
standartu kopumu vides, sociālajā un vadības jomā savās eksporta finanšu darbībās, Ķīna 
nav apņēmusies ievērot šos noteikumus;

16. atgādina arī ― lai gan ESAO dalībvalstis piekrita ESAO ieteikumiem par kukuļdošanu un 
oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, kuru mērķis ir novērst kukuļdošanu un sodīt par to 
ārvalstu valsts amatpersonas starptautiskos uzņēmējdarbības darījumos, ko atbalsta ar 
oficiāliem eksporta kredītiem, Ķīna šos pasākumus nav pieņēmusi; ņemot vērā minēto, 
uzskata, ka ES ir īpaši svarīgi iesaistīties turpmākās diskusijās ar Ķīnu, lai izstrādātu un 
ieviestu kopīgus standartus ar ESAO attīstības palīdzības, tostarp parādu atvieglojuma 
jomā;

17. aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt Ķīnu, lai sekmīgi īstenotu tās attīstības stratēģijas 
mērķus, tomēr, sākot ar 2013. gadu, nomainīt tradicionālo sadarbību un palīdzību 
attīstības jomā, pakāpeniski samazinot OAP (oficiālo attīstības palīdzību) pret tādām 
attiecībām ar Ķīnu, kuras būtu līdzsvarotākas un kurās lielāka uzmanība tiktu vērsta uz 
tirdzniecību, kas būtu abu pušu interesēs; šajā saistībā uzsver, ka jaunajā pieejā vērā jāņem 
tas, ka Ķīna pati ir kļuvusi par svarīgu līdzekļu devēju, jo īpaši Āfrikā, un ka tāpēc tās 
attīstības programmai ar ES drīzāk jākoncentrējas uz konkrētām kopējo interešu jomām; 
uzsver, ka ES tirdzniecības attiecības ar Ķīnu pastāvīgi jāpapildina ar demokrātiskās 
attīstības centieniem un prasībām;

18. aicina Komisiju jo īpaši atbalstīt Ķīnu attiecībā uz tās lauksaimnieciskās ražošanas 
efektivitātes palielināšanu;

19. aicina Komisiju to veikt dialogā ar Ķīnas iestādēm, lai nodrošinātu, ka netiek aizmirsti 
nelabvēlīgā situācijā esošie un nabadzīgie cilvēki, kas pašlaik gūst labumu no ES attīstības 
projektiem;

20. aicina Komisiju pakāpeniski izbeigt attīstības palīdzību Ķīnai, kas ir EUR 128 miljoni 
laikposmam no 2007. gada līdz 2010. gadam, jo Ķīna ir jaunietekmes tirgus ekonomika un 
nozīmīga ekonomiskā un politiskā dalībniece pasaules mērogā;

21. aicina Komisiju dialogā ar Ķīnu nekavējoties uzsākt risināt arī problēmu par Ķīnas 
īstenoto zemes uzpirkšanu jaunattīstības valstīs;

22. norāda, ka Ķīna kļūst par nozīmīgāko palīdzības līdzekļu devēju, lai gan aptuveni 16 % no 
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tās 1,3 miljardiem iedzīvotāju vēl aizvien dzīvo zem nabadzības līmeņa;

23. tāpēc aicina Komisiju uztvert Ķīnu kā partneri, cienot tās kultūras tradīcijas, un paredzēt 
tādas pašas likumīgas prasības Ķīnai kā citiem ES tirdzniecības partneriem attiecībā uz 
cilvēktiesību ievērošanu, vienlaikus atbalstot Ķīnas pāreju uz atvērtu sabiedrību, kas 
pamatojas uz tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, un panākot SDO darba 
pamatstandartu ievērošanu; uzskata, ka šāda pieeja palīdzēs pārvarēt pašreizējo 
saspīlējumu, palielināt turpmāku apmaiņu un paaugstināt abpusēju ieguldījumu, kas 
nodrošinās abiem partneriem labvēlīgu situāciju; 

24. tāpēc aicina Komisiju sadarboties ar Ķīnu kā ar partneri starptautiskās attīstības jomā, lai 
apmainītos ar labāko praksi un izmantotu visu starptautiskās attīstības partneru 
salīdzinošās priekšrocības un daudzveidīgo ietekmi un tādējādi nodrošinātu vislabāko un 
visplašāko atbalstu jaunattīstības valstīm;

25. uzsver ― ievērojot to, ka Ķīna pašlaik ir otra lielākā ekonomika pasaulē, jautājums par 
tirgus pieejamību Eiropai un Ķīnai jebkurā gadījumā jāpamato ar savstarpīguma principu; 
aicina ātri pabeigt Dohas sarunas; uzsver, ka Ķīnai steidzami jānodrošina atbilstība 
starptautiskajiem standartiem vides jomā un tās PTO saistībām, jo īpaši attiecībā uz 
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu; brīdina par protekcionisma pasākumu sekām, jo 
īpaši pašreizējā ekonomiskajā vidē, jo tie ilgtermiņā kaitētu ne tikai divpusējām 
politiskajām attiecībām, bet arī ES un Ķīnas ekonomikai un būtu pretrunā ar ES attīstības 
mērķiem, kā noteikts stratēģijā „Eiropa 2020”;

26. aicina Komisiju īstenot sarunas ar Ķīnas partneriem par taisnīgu, pārredzamu un attīstību 
veicinošu nolīgumu un koncesiju noteikumiem attiecībā uz izejvielu importu no 
jaunattīstības valstīm; pauž bažas par pieaugošo konkurenci izejvielu jomā starp Eiropas 
Savienību un Ķīnu un tās nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības valstīm;

27. mudina Komisiju un dalībvalstis izmantot visus pieejamos diplomātiskos kanālus un citus 
līdzekļus, lai aicinātu Ķīnu ievērot starptautiskos pārredzamības standartus attiecībā uz tās 
eksporta kredīta finansēšanas pasākumiem jaunattīstības valstīs un citiem ar tirdzniecību 
saistītiem pasākumiem gan Ķīnā, gan ārpus tās; mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
darbu, lai iesaistītu Ķīnu starptautiskajās normu un standartu noteikšanas organizācijās 
saistībā ar starptautiskās tirdzniecības sistēmu;

28. aicina ES un ASV iesaistīties visos līmeņos ar šo jaunietekmes ekonomikas gigantu visu 
pušu savstarpēja labuma interesēs;

29. uzskata, ka ES attīstības politikas un dalībnieku darbam ir jābūt vērstam uz to, lai uzlabotu
jaunattīstības valstu spējas apspriest stabilus darījumus ar Ķīnu, jo īpaši, ja šie darījumi 
attiecas uz dabas resursiem, pārvaldīt aizdevumus un pārvarēt iespējamo vietējās 
produktivitātes un darba tirgus apdraudējumu, ko rada Ķīnas darba ņēmēju un ražojumu 
pieplūdums;

30. aicina Ķīnu vairāk iesaistīties pasaules institūcijās, atzīstot Ķīnas pašreizējo pilnīgo un 
aktīvo nozīmi ANO un miera uzturēšanas misijās;

31. pauž viedokli, ka uzskatīt Ķīnas iesaistīšanos jaunattīstības valstīs par negodīgu 
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konkurenci un ievērot pretrunīgu reakciju būs neproduktīvi galvenokārt pašās 
jaunattīstības valstīs; uzskata, ka jaunatīstības valstu, kā arī plašākas pasaules mēroga 
konkurences un izaugsmes interesēs ES uzņēmumiem un dalībniekiem, kas mēģina 
konkurēt ar Ķīnu tirdzniecības un ekonomikas attiecībās ar jaunattīstības valstīm, 
jāsagatavo piedāvājumi, kas ir vissaistošākie ilgtermiņa ilgtspējības un ieguvumu ziņā, 
ieskaitot vides, sociālos, cilvēktiesību un pārvaldības aspektus.
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