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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat China een opkomende economie is geworden met groeicijfers sinds 
1999 van meer dan 10%, en sinds februari 2011 de grootste economie ter wereld is; 
overwegende dat China tegelijkertijd, en in het bijzonder in de provincies in het 
binnenland, nog steeds voor de klassieke opgaven van een ontwikkelingsland staat;

B. overwegende dat voor de periode 2007-2013 aan China een indicatief bedrag van 
224 miljoen euro aan ontwikkelingsbijstand van de EU was toegewezen; overwegende dat 
de Commissie in maart 2011 het tweede vijfjarige handelsproject EU-China heeft 
aangekondigd, en 20 miljoen euro aan handelsgerelateerde hulp aan China heeft 
toegewezen;

C. overwegende dat dankzij de economische groei in China een half miljard mensen zich 
sinds 1990 uit de armoede heeft kunnen verheffen; overwegende dat niettemin nog steeds 
een groot deel van de migrantenarbeiders in de steden en de plattelandsbevolking in 
armoede leeft, en er volgens de Wereldbank nog steeds 207 miljoen Chinezen onder de 
armoedegrens leven;

D. overwegende dat de opkomst van China als donor van ontwikkelingshulp in Afrika een 
van de meest opvallende gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar is;

E. overwegende dat de betrekkingen van China met Afrikaanse landen gestuurd worden door 
bijvoorbeeld de noodzaak energiebronnen te verkrijgen voor zijn economische 
ontwikkeling;

F. overwegende dat er belangrijke verschillen zijn tussen de Commissie voor 
Ontwikkelingsbijstand van de OESO (OESO-DAC) en de ontwikkelingssamenwerking 
van China; overwegende dat het programma van leningen in ruil voor concessies, dat 
loopt via de Chinese Eximbank, een zeer belangrijk instrument is in de buitenlandse 
Chinese betrekkingen;

G. overwegende dat met de Speciale Economische Zones (SEZ) van China in Afrika beoogd 
wordt een omgeving te creëren die kleine en middelgrote Chinese bedrijven steunt om 
bedrijfsinitiatieven te ontplooien in het buitenland; overwegende dat volgens de 
Afrikaanse ontwikkelingsbankgroep de door China geleide SEZ in Afrika ten zuiden van 
de Sahara tot dusver qua investeringen maar beperkte resultaten hebben gehad, en de 
effecten ook op het gebied van werkgelegenheid en integratie met de lokale economie 
beperkt zijn;

H. overwegende dat het Chinese toetredingsprotocol uniek is in de zin dat het een aantal 
speciale verplichtingen uitsluitend voor China inhoudt in de vorm van "WTO-plus 
verplichtingen" (zoals in het geval van exportheffingen) alsook "WTO-minus rechten" die 
WTO-leden toestaan beschermende maatregelen te nemen tegen Chinese export, die 
afwijken van algemene WTO-voorschriften;
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I. overwegende dat China toegang nodig heeft tot hoge eindtechnologie en 
distributienetwerken voor de volgende fase van zijn economische ontwikkeling, die 
gebaseerd zal zijn op innovatie, binnenlandse handel en binnenlandse consumptie;

J. overwegende dat de snelle economische groei van China deels ten koste is gegaan van de 
mensenrechten, en deels gebaseerd is op dwangarbeid en kinderarbeid;

K. overwegende dat China, dat geen lid is van de OESO, niet verplicht is om te voldoen aan 
de OESO-voorschriften, die: gebonden hulp beperken; kredietverschaffing reguleren en 
maximum terugbetalingsvoorwaarden, een risicoclassificatie per land en minimum 
rentekoersen opleggen; uitwisseling van informatie verplicht stellen; en sociale, milieu- en 
bestuursnormen inzake financieringsactiviteiten opleggen;

L. overwegende dat China de tweede grootste handelspartner van de Europese Unie is;

M. overwegende dat China in de afgelopen decennia belangrijke sociale vooruitgang heeft 
geboekt; overwegende dat een dergelijke verbetering van de levensstandaard voor zo'n 
omvangrijke bevolking in zo'n korte tijd uniek is in de geschiedenis, en hierdoor de 
armoede voor meer dan 350 miljoen mensen is verminderd;

N. overwegende dat China dankzij zijn exportfinancieringsactiviteiten zijn aanwezigheid in 
vele ontwikkelingslanden, met name in Afrika, heeft kunnen uitbreiden;

O. overwegende dat de EU sinds 1997 een structureel tekort heeft op de 
goederenhandelsbalans met China, en dat de EU daarom een nieuwe strategisch 
samenwerkingskader met China moet opzetten;

P. overwegende dat hechtere economische betrekkingen met China de ontwikkelingslanden 
aanmerkelijke potentiële voordelen opleveren, met name wat betreft de ontwikkeling van 
de infrastructuur;

Q. overwegende dat de Chinese activiteiten op het vlak van financiering van exportkredieten 
in de ontwikkelingslanden echter een potentiële bedreiging vormen voor het beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen, duurzame schuldaflossing, verbetering van bestuur, en lokale 
werkgelegenheid en productiviteit;

R. overwegende dat de Chinese deelname aan een internationaal handelssysteem, dat 
gebaseerd is op openheid en transparantie, van cruciaal belang is om internationale 
welvaart en duurzaamheid te verzekeren;

1. is er echter van overtuigd dat de sterke groei van de handel tussen alle EU-lidstaten en 
China een cruciale ontwikkelingsinstrument is voor zowel de EU als China, aangezien 
open handel een van de meest doeltreffende stuwende krachten is van economische groei, 
bestrijding van de armoede en vermogensschepping; is echter van mening dat het unieke 
karakter van de Chinese verbintenis ten aanzien van de WTO, die China belet "speciale en 
gedifferentieerde behandeling" aan te vragen zoals andere leden die een 
ontwikkelingsland zijn, vragen opwerpt over coherentie en consistentie; verzoekt daarom 
de Commissie de coherentie en consistentie van haar handelsbeleid ten aanzien van China 
te onderzoeken tegen de achtergrond van haar ontwikkelingsbeleid ten aanzien van 
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Afrika;

2. benadrukt dat er nog grote groeimogelijkheden zijn wat betreft de wederzijdse 
markttoegang, liberalisering en verdieping van de handel en investeringssamenwerking 
tussen Europa en China; benadrukt echter wel als voorwaarde dat eerlijke concurrentie, 
wederzijdse toegang en duidelijke marktregelgeving, vooral inzake buitenlandse directe 
investeringen (BDI) en bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten (IPR), moeten 
worden gewaarborgd;

3. merkt op dat met het Chinees-Afrikaanse Ontwikkelingsfonds (CADF) het opzetten van 
speciale Chinese economische verwerkingszones in Afrika worden gesteund; deelt de 
zienswijze van de Afrikaanse ontwikkelingsbankgroep dat de Chinese investeringen 
geïntegreerd moeten worden in de nationale productieketen om ervoor te zorgen dat deze 
zones daadwerkelijk industrialisering bevorderen, hetgeen onder meer het volgende 
inhoudt: versterking van de juridische voorschriften en regelgeving, waaronder sociale en 
milieuwaarborgen, alsook verbetering van de toegang voor plaatselijke bedrijven en 
werknemers tot de zones om connecties met de lokale economie tot stand te brengen;

4. is van mening dat handel de mensenrechten op mondiaal niveau moet bevorderen en dat 
alle handelspartners van de EU de IAO-verdragen moeten eerbiedigen, in het bijzonder 
het verdrag tegen dwangarbeid, hetgeen betekent dat producten die worden vervaardigd in 
gevangenissen en gevangeniskampen (Lao Gai) niet op de EU-markt toegelaten mogen 
worden;

5. verzoekt de EU efficiënter op te treden in de handel met China, door een betere 
institutionele organisatie alsook door een coherent standpunt van de lidstaten ten aanzien 
van China;

6. merkt op dat de groei van China en zijn vermogen om zich in dertig jaar te ontwikkelen 
van onderontwikkeling naar een opkomende wereldmacht ertoe hebben bijgedragen dat 
China een alternatieve bron van handel en financiering is geworden naast de traditionele 
partners van Afrika;

7. beseft dat de impact van China op Afrika varieert al naargelang de omvang, de 
economische structuren en de kwaliteit van het bestuur en instellingen in Afrikaanse 
economieën; is van mening dat de impact van de Chinese handel op Afrikaanse landen -
bijvoorbeeld aan de hand van de vraag in hoeverre de handel met China verdere 
specialisatie in grondstoffen stimuleert of Afrikaanse economieën kan helpen hun 
productie te diversifiëren en duurzame projecten te financieren - verder geëvalueerd moet 
worden;

8. onderstreept dat China's rol als belangrijkste financieringsbron in Afrika aanleiding heeft 
gegeven tot bezorgdheid over een aantal zaken; onderstreept met name dat China, in 
tegenstelling tot internationale organisaties en bilaterale hulpagentschappen van 
traditionele donorlanden, die voor hun bijstand voorwaarden stellen inzake goed bestuur, 
geen voorwaarden stelt; vreest daarom dat de invloed van China de inspanningen om in 
Afrika het bestuur te verbeteren en corruptie te verminderen verder afzwakt, in het 
bijzonder in zijn partnerlanden met zwakke instellingen, zoals Angola, Congo, Nigeria en 
Soedan;
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9. benadrukt dat het ontwikkelingseffect van investeringen in de mijnbouwsector versterkt 
moet worden door meer transparantie in de aanbestedings- en gunningenprocedures en 
actievere betrokkenheid van de Afrikaanse burgerorganisaties bij het toezicht; verzoekt in 
dit verband de EU China te stimuleren de beginselen van het Initiatief inzake transparantie 
van winningsindustrieën te onderschrijven;

10. is van mening dat voor het behalen van winsten uit de samenwerking tussen China en 
Afrika onder meer vereist is dat Afrikaanse regeringen hun bestuurlijke instellingen 
versterken; benadrukt tevens dat de politieke dialoog tussen China en de EU-lidstaten 
moet worden geïntensiveerd, om China ertoe te brengen aandacht te besteden aan de 
implicaties van zijn hulp voor het bestuur en het milieu, en te verzekeren dat zijn bijstand 
aanvullend is, en niet competitief, ten opzichte van de hulp van traditionele donors;

11. merkt op dat de Chinese investeringen in Afrika, die voornamelijk via de Export-Import-
bank lopen, aanleiding geven tot bezorgdheid, onder meer over de duurzaamheid van 
projecten, zoals in het geval van de omstreden projecten voor hydro-elektrische 
stuwdammen; deelt het standpunt van de Afrikaanse ontwikkelingsbankgroep dat het 
wenselijk is om de uitvoering van de equatorbeginselen - een vrijwillig normenpakket 
voor het vaststellen, beoordelen en beheren van sociale en milieurisico's in 
projectfinanciering - uit te breiden tot Chinese investeringen;

12. merkt met bezorgdheid op dat de meeste grootschalige Chinese projecten in Afrika 
voornamelijk zijn uitgevoerd door Chinese arbeidskrachten; wijst erop dat dit een van de 
redenen waarom de lokale arbeidskrachten ongeschoold blijven en de positieve effecten 
voor de bevolking op het vlak van de werkgelegenheid minimaal zijn;

13. is van mening dat Afrikaanse landen de toegevoegde waarde van hun productie moeten 
verhogen, ongeacht om welke partnerlanden het gaat; meent dat dit inhoudt dat er 
instrumenten moeten worden ontwikkeld om bijvoorbeeld de vraag naar ongeschoolde 
Afrikaanse arbeidskrachten voor investeringsprojecten te vergroten;

14. is op de hoogte van het feit dat de snelle economische groei in China weliswaar grote 
rijkdom heeft gebracht, met name voor de stedelijke bevolking, maar ook de kloof tussen 
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden, waar 50,3% van de Chinese bevolking leeft, 
heeft verbreed, en daarmee heeft bijgedragen tot een proces van urbanisatie en trek van 
het platteland naar de stad, en tot gevolg heeft gehad dat in 2011 voor het eerst in de 
geschiedenis van China meer dan de helft van de bevolking in steden leeft;

15. wijst erop dat de hulp van China op een aantal punten verschilt van de hulp van OESO-
landen, en in het bijzonder dat waar de OESO-landen via de OESO-regeling inzake door 
de overheid gesteunde exportkredieten zich ertoe verbinden zich te houden aan een 
overeengekomen pakket normen op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied bij hun 
exportfinancieringsactiviteiten, China zich niet tot deze regels verbonden heeft;

16. wijst er tevens op dat de OESO-leden hebben ingestemd met de OESO-aanbevelingen 
over omkoping en door de overheid gesteunde exportkredieten, die beogen omkoping van 
buitenlandse overheidsbeambten af te schrikken en te sanctioneren bij door 
overheidsexportkredieten gesteunde internationale zakentransacties, maar dat China deze 
maatregelen niet heeft genomen; acht het in het licht hiervan van bijzonder belang dat de 
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EU verdere discussies met China aangaat om gemeenschappelijke normen met de OESO 
inzake ontwikkelingshulp, met inbegrip van schuldenverlichting te ontwikkelen en toe te 
passen;

17. dringt er bij de Commissie op aan China te blijven steunen bij de verwezenlijking van zijn 
strategische ontwikkelingsdoelen, maar tegelijkertijd de aandacht te verleggen van 
traditionele ontwikkelingssamenwerking en –hulp naar een meer evenwichtige, op handel 
gerichte relatie met China in de belangen van beide partijen, via een geleidelijke 
verlaging, vanaf 2013,  van de officiële ontwikkelingshulp (ODA); benadrukt in dit 
verband dat de nieuwe benadering rekening moet houden met het feit dat China zelf een 
belangrijke donor is geworden, in het bijzonder in Afrika, en dat daarom de 
ontwikkelingsagenda met de EU eerder gericht moet zijn op concrete gebieden waar 
gemeenschappelijke belangen liggen; benadrukt dat de handelsbetrekkingen van de EU 
met China voortdurend moeten worden aangevuld met inspanningen ten behoeve van, en 
aandrang op democratische ontwikkeling;

18. verzoekt de Commissie China in het bijzonder te steunen bij zijn inspanningen om zijn 
landbouwproductie efficiënter te maken;

19. verzoekt de Commissie dit te doen in samenspraak met de Chinese autoriteiten om ervoor 
te zorgen dat de benadeelde en arme bevolking die momenteel profijt heeft van de EU-
ontwikkelingsprojecten, niet in de steek wordt gelaten;

20. verzoekt de Commissie de ontwikkelingshulp aan China, die 128 miljoen euro bedraagt 
voor de periode 2007-2010, af te bouwen, daar China een opkomende markteconomie is 
en een van de belangrijkste economische en politieke wereldspelers;

21. verzoekt de Commissie onverwijld in de dialoog met China de kwestie van de Chinese 
landaankoop in ontwikkelingslanden aan de orde te stellen;

22. wijst erop dat China zelf steeds meer een van de belangrijkste donors wordt, ondanks het 
feit dat 16% van zijn bevolking van 1,3 miljard nog steeds onder de armoedegrens leeft;

23. verzoekt de Commissie derhalve China als een partner te behandelen, met respect voor 
zijn culturele tradities en waarden, en tegelijk China dezelfde legitieme eisen te stellen 
met betrekking tot de eerbiediging van de mensenrechten als andere handelspartners van 
de EU, en de overgang van China naar een open samenleving, gebaseerd op de rechtsstaat 
en de eerbiediging van de mensenrechten, te steunen en erop aan te dringen dat het de 
fundamentele arbeidsnormen van de IAO moet naleven; is van mening dat een dergelijke 
benadering zal helpen de huidige spanningen te overwinnen, verdere handel te 
intensiveren en wederzijdse investeringen te vergroten, en zo voor beide partners tot een 
win-win-situatie zal leiden; 

24. verzoekt de Commissie derhalve met China samen te werken als een partner in 
internationale ontwikkeling, om positieve praktijken uit te wisselen en gebruik te maken 
van comparatieve voordelen en de verschillende sterke punten van alle internationale 
handelspartners, en zo optimale en zo breed mogelijke steun aan de ontwikkelingslanden 
te bieden;
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25. benadrukt dat, gezien het feit dat China nu de tweede grootste wereldeconomie is, de 
kwestie van de markttoegang tussen Europa en China in elk geval gebaseerd moet zijn op 
het wederkerigheidsbeginsel; dringt aan op een snelle afsluiting van de DOHA-
onderhandelingen; benadrukt dat China dringend moet voldoen aan de internationale 
milieunormen en zijn WTO-verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot de 
intellectuele-eigendomsrechten; waarschuwt tegen het gebruik van protectionistisch 
maatregelen, vooral gezien het huidige economische klimaat, daar dit op de lange termijn 
schadelijk zou zijn, niet alleen voor de bilaterale politieke betrekkingen maar ook voor de 
economie van de EU en van China, en in strijd met de ontwikkelingsdoelen van de EU, als 
vastgelegd in de EU-2020-strategie zou zijn;

26. verzoekt de Commissie met de Chinese partners de ontwikkeling van billijke, transparante 
en ontwikkeling bevorderende importverdragen en concessies voor grondstoffen uit 
ontwikkelingslanden te bespreken; is bezorgd over een groeiende concurrentie op het 
gebied van grondstoffen tussen de Europese Unie en China en de nadelige effecten 
hiervan op de ontwikkelingslanden;

27. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan alle beschikbare diplomatieke kanalen 
en andere instrumenten te benutten om China aan te moedigen zich te verbinden tot 
internationale normen inzake transparantie met betrekking tot zijn activiteiten op het vlak 
van financiering van exportkredieten in de ontwikkelingslanden en andere 
handelsgerelateerde maatregelen, zowel binnen China als in het buitenland; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten dringend zich te blijven inspannen om China te betrekken in 
organisaties voor vaststelling van internationale voorschriften en normen met betrekking 
tot het internationale handelssysteem;

28. verzoekt de EU en de VS betrekkingen op alle niveaus aan te gaan met deze opkomende 
economische gigant, in het wederzijdse belang van alle partijen;

29. acht het noodzakelijk dat het ontwikkelingsbeleid van de EU en de actoren de opbouw 
bevorderen van de capaciteit van ontwikkelingslanden om solide contracten met China te 
sluiten - in het bijzonder over natuurlijke hulpbronnen -, schulden te regelen en te 
reageren op potentiële bedreiging van de lokale productiviteit en de werkgelegenheid door 
de instroom van Chinese werknemers en producten;

30. roept China op zich meer te verbinden tot mondiale instellingen, vanuit de erkenning dat 
China reeds een volwaardige en actieve rol speelt inde VN en in 
vredeshandhavingmissies;

31. is van mening dat het niets oplevert, vooral niet voor de ontwikkelingslanden zelf, om de 
Chinese activiteiten in ontwikkelingslanden als oneerlijke concurrentie te beschouwen en 
in een conflictsfeer hierop te reageren; benadrukt dat in het belang van de 
ontwikkelingslanden alsook voor de mondiale concurrentie en groei, de Europese 
ondernemingen en actoren die trachten te concurreren met China in de handel en 
economische betrekkingen met de ontwikkelingslanden, zich moeten inzetten voor een 
aanbod dat het aantrekkelijkst is wat betreft duurzaamheid en winst op de lange termijn, 
ook op het vlak van milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten en mensenrechten.
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