
AD\885890PL.doc PE467.016v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju

2010/2301(INI)

8.12.2011

OPINIA
Komisji Rozwoju

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie UE i Chin: brak równowagi w handlu?
(2010/2301(INI))

Sprawozdawca: Jan Zahradil



PE467.016v02-00 2/10 AD\885890PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\885890PL.doc 3/10 PE467.016v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Chiny stały się krajem o gospodarce wschodzącej, odnotowującym 
od 1999 r. dwucyfrowe stopy wzrostu i posiadającym obecnie – od lutego 2011 r. – drugą 
największą gospodarką na świecie; mając na uwadze, że jednocześnie Chiny nadal stoją 
przed wyzwaniami typowymi dla kraju rozwijającego się, zwłaszcza w prowincjach 
centralnych;

B. mając na uwadze, że na lata 2007–2013 UE przydzieliła Chinom orientacyjnie 
224 mln EUR w ramach pomocy rozwojowej; mając na uwadze, że w marcu 2011 r. 
Komisja ogłosiła drugi pięcioletni projekt handlowy UE-Chiny i przydzieliła 20 mln EUR 
w ramach pomocy UE dla Chin na rzecz handlu;

C. mając na uwadze, że od 1990 r. wzrost gospodarczy w Chinach wydźwignął z ubóstwa 
pół miliarda ludzi; mając jednak na uwadze, że nadal znaczna część pracowników 
migrujących mieszkających w miastach i mieszkańców obszarów wiejskich żyje 
w ubóstwie oraz że zgodnie z informacjami Banku Światowego 207 mln Chińczyków 
wciąż żyje poniżej progu ubóstwa;

D. mając na uwadze, że wzrost znaczenia Chin jako podmiotu udzielającego pomocy 
rozwojowej w Afryce jest jednym z najbardziej znamiennych wydarzeń ostatniej dekady;

E. mając na uwadze, że stosunki Chin z krajami Afryki ukształtowała np. potrzeba zdobycia 
zasobów energii niezbędnych do wsparcia rozwoju gospodarczego Chin;

F. mając na uwadze, że istnieją znaczne różnice między współpracą na rzecz rozwoju ze 
strony OECD-DAC i ze strony Chin; mając na uwadze, że chiński program udzielania 
pożyczek na preferencyjnych warunkach za pośrednictwem chińskiego Eximbanku jest 
jednym z głównym narzędzi w stosunkach międzynarodowych Chin oraz że udzielanie 
pożyczek na preferencyjnych warunkach jest postrzegane jako pomoc wiązana;

G. mając na uwadze, że celem chińskich specjalnych stref ekonomicznych w Afryce jest 
stworzenie sprzyjającego otoczenia dla małych i średnich chińskich spółek i umożliwienie 
im prowadzenia działalności poza granicami Chin; mając na uwadze, że zgodnie 
z informacjami Grupy Afrykańskiego Banku Rozwoju obsługiwane przez Chiny specjalne 
strefy ekonomiczne w Afryce Subsaharyjskiej przyniosły jak dotąd ograniczone wyniki 
pod względem inwestycji, a ich wpływ na tworzenie miejsc pracy oraz integracja 
z lokalną gospodarką okazały się ograniczone;

H. mając na uwadze, że protokół przystąpienia Chin jest wyjątkowy pod tym względem, iż 
obejmuje szereg szczególnych zobowiązań, które odnoszą się wyłącznie do Chin 
i przyjmują formę „zobowiązań WTO plus” (jak w przypadku podatków wywozowych), 
a także „praw WTO minus”, umożliwiających członkom WTO wprowadzanie środków 
ochronnych skierowanych przeciwko wywozowi z Chin, co odbiega od ogólnej 
dyscypliny WTO;
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I. mając na uwadze, że Chiny potrzebują dostępu do wysokiej klasy technologii i sieci 
dystrybucyjnych, aby przejść do następnej fazy rozwoju gospodarczego, która będzie 
opierała się na innowacyjności, handlu wewnętrznym i konsumpcji wewnętrznej;

J. mając na uwadze, że szybki wzrost gospodarczy Chin częściowo dokonał się kosztem 
praw człowieka i częściowo opiera się na pracy przymusowej i pracy dzieci;

K. mając na uwadze, że Chiny, które nie są członkiem OECD, nie są zobowiązane do 
przestrzegania zasad OECD, które: ograniczają stosowanie pomocy wiązanej, regulują 
praktyki kredytowe oraz określają maksymalne okresy spłat, klasyfikację ryzyka kraju 
i minimalne stopy procentowe, zobowiązują do wymiany informacji, a także narzucają na 
podmioty prowadzące działalność finansową obowiązek spełniania norm społecznych, 
środowiskowych i zarządczych;

L. mając na uwadze, że Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii 
Europejskiej;

M. mając na uwadze, że w ostatnich dziesięcioleciach Chiny osiągnęły znaczny postęp 
społeczny; mając na uwadze, że taka poprawa jakości życia tak ogromnej liczby ludności 
w tak krótkim czasie jest unikatowa w historii, a ograniczenie ubóstwa stało się udziałem 
ponad 350 mln osób;

N. mając na uwadze, że działania Chin w zakresie finansowania wywozu pozwoliły temu 
krajowi na zwiększenie obecności w wielu krajach rozwijających się, szczególnie 
w Afryce;

O. mając na uwadze, że UE od 1997 r. utrzymuje deficyt strukturalny w handlu towarami 
z Chinami, co wymaga od UE stworzenia nowych strategicznych ram współpracy 
z Chinami;

P. mając na uwadze, że utrzymywanie bliższych stosunków gospodarczych z Chinami 
przynosi krajom rozwijającym się znaczne potencjalne korzyści, w szczególności pod 
względem rozwoju infrastruktury;

Q. mając jednak na uwadze, że działania Chin w zakresie kredytowego finansowania 
wywozu w krajach rozwijających się stanowią potencjalne zagrożenie dla tych krajów 
w kwestiach takich jak zarządzanie zasobami naturalnymi, zdolność obsługi zadłużenia, 
poprawa sprawowania rządów oraz lokalna stopa zatrudnienia i wydajności;

R. mając na uwadze, że dla zapewnienia międzynarodowego dobrobytu i światowej 
stabilności bardzo istotny jest oparty na otwartości i przejrzystości udział Chin 
w międzynarodowym systemie handlowym;

1. jest przekonany, że silny wzrost handlu między wszystkimi państwami członkowskimi UE 
a Chinami stanowi instrument rozwoju o podstawowym znaczeniu zarówno dla UE, jak 
i dla Chin, jako że otwarty handel jest jednym z najskuteczniejszych czynników 
napędzających wzrost gospodarczy, walkę z ubóstwem i tworzenie dobrobytu; jest zdania, 
że wyjątkowy charakter zobowiązania Chin w ramach WTO uniemożliwiający Chinom 
domaganie się „specjalnego i zróżnicowanego traktowania”, jak dzieje się to w przypadku 
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innych członków będących krajami rozwijającymi się, budzi obawy dotyczące spójności 
i konsekwencji; wzywa w związku z tym Komisję do dokonania oceny spójności 
i konsekwencji jej polityki handlowej względem Chin w kontekście polityki rozwojowej 
tego kraju względem Afryki;

2. podkreśla, że istnieje ogromny potencjał w dziedzinach takich jak wzajemny dostęp do 
rynku, liberalizacja i pogłębienie współpracy Europy i Chin w zakresie handlu 
i inwestycji; podkreśla jednak, jako warunek wstępny, że należy zagwarantować uczciwą 
konkurencję, wzajemny dostęp i przejrzyste regulacje rynkowe, zwłaszcza dotyczące 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i międzynarodowych praw własności;

3. zauważa, że Chińsko-Afrykański Fundusz Rozwojowy wspiera tworzenie w Afryce 
specjalnych chińskich ekonomicznych stref przetwarzania; podziela poglądy Grupy 
Afrykańskiego Banku Rozwoju, zgodnie z którymi konieczne jest zintegrowanie 
chińskich inwestycji z krajowymi łańcuchami produkcji w celu dopilnowania tego, by 
strefy te skutecznie wspierały uprzemysłowienie, co oznacza np.: wzmocnienie przepisów 
ustawowych i wykonawczych, uwzględnienie gwarancji społecznych i środowiskowych, 
a także zwiększenie dostępu lokalnych spółek i pracowników do tych stref w celu 
zapewnienia powiązań z lokalną gospodarką;

4. jest zdania, że handel powinien wspierać prawa człowieka na szczeblu światowym oraz że 
wszyscy partnerzy handlowi UE powinni przestrzegać postanowień konwencji MOP, 
w szczególności konwencji przeciwko pracy przymusowej, co oznacza, że nie należy 
dopuszczać do tego, aby produkty wytwarzane w więzieniach i obozach pracy (Laogai) 
trafiały na rynek UE;

5. wzywa UE do zwiększenia wydajności w zakresie handlu z Chinami poprzez lepszą 
organizację instytucjonalną, a także poprzez określenie spójnego stanowiska względem 
Chin wśród państw członkowskich;

6. zauważa, że rozwój Chin i zdolność tego kraju do przekształcenia się w ciągu 30 lat 
z kraju zacofanego we wschodzące mocarstwo światowe przyczyniły się do tego, że 
Chiny stały się alternatywnym źródłem handlu i finansowania w stosunku do tradycyjnych 
partnerów Afryki;

7. jest świadomy tego, że wpływ Chin na Afrykę jest różny w zależności od wielkości, 
struktur gospodarczych oraz jakości rządów i instytucji w poszczególnych afrykańskich 
gospodarkach; jest zdania, że wpływ chińskiego handlu na kraje afrykańskie – tj. zakres, 
w jakim handel z Chinami będzie wspierał dalszą specjalizację w zakresie produktów 
podstawowych bądź umożliwi afrykańskim gospodarkom dywersyfikację ich produkcji 
i finansowanie zrównoważonych projektów – należy poddać dokładniejszej ocenie;

8. podkreśla, że nowa rola Chin jako głównego źródła finansowania w Afryce wywołała 
obawy w UE; podkreśla przede wszystkim, że o ile organizacje międzynarodowe i agencje 
pomocy dwustronnej skupiające tradycyjnych donatorów uzależniły udzielenie pomocy 
od dobrego sprawowania rządów, o tyle nie dzieje się tak w przypadku Chin; wyraża 
zatem obawy związane z tym, że wpływ Chin może dodatkowo opóźnić poprawę 
sprawowania rządów i ograniczanie korupcji w Afryce, zwłaszcza w ich krajach 
partnerskich charakteryzujących się niewydolnymi instytucjami, takich jak Angola, 
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Kongo, Nigeria i Sudan;

9. podkreśla, że należy zwiększać wpływ rozwojowy inwestycji w sektorze wydobywczym 
poprzez zapewnienie większej przejrzystości procesów związanych z udzielaniem 
zamówień i zawieraniem umów oraz bardziej aktywne angażowanie afrykańskich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego w działania związane z nadzorem; wzywa 
w tym kontekście UE do zachęcania Chin do przyjęcia zasad Inicjatywy Przejrzystości 
w Branżach Wydobywczych;

10. uważa, że aby czerpać korzyści ze współpracy między Chinami a Afryką, rządy 
afrykańskie będą musiały m.in. wzmocnić swoje instytucje zarządzające; podkreśla 
ponadto potrzebę rozwinięcia dialogu politycznego między Chinami a państwami 
członkowskimi UE w celu skłonienia Chin do zwracania uwagi na wpływ udzielanej 
przez ten kraj pomocy na sprawowanie rządów i środowisko naturalne, a także w celu 
dopilnowania tego, by pomoc Chin uzupełniała pomoc udzielaną przez tradycyjnych 
donatorów, a nie konkurowała z nią;

11. zauważa, że chińskie inwestycje w Afryce, realizowane głównie za pośrednictwem Banku 
Eksportowo-Importowego, budzą wątpliwości dotyczące np. zrównoważonego charakteru 
przedsięwzięć, jak w przypadku dużych, kontrowersyjnych przedsięwzięć budowy 
elektrowni wodnych; na początek podziela opinię Grupy Afrykańskiego Banku Rozwoju, 
zgodnie z którą powinno się rozszerzyć zakres stosowania tzw. zasad równikowych –
tj. dobrowolnego zbioru standardów określania i oceniania ryzyka społecznego 
i środowiskowego przy finansowaniu przedsięwzięć, a także zarządzania tym ryzykiem –
na chińskie inwestycje;

12. zauważa z ubolewaniem, że większość zakrojonych na dużą skalę chińskich 
przedsięwzięć w Afryce była realizowana głównie przez siłę roboczą z Chin; uważa, że 
jest to jedna z przyczyn, dla których lokalna siła robocza pozostaje niewyszkolona, 
a dodatkowe korzyści dla ludności pod względem zatrudnienia są minimalne;

13. jest zdania, że kraje afrykańskie muszą zwiększyć wartość dodaną swej produkcji, bez 
względu na ich kraje partnerskie; oznacza to konieczność opracowania instrumentów 
mających na celu np. zwiększenie zapotrzebowania na niewykwalifikowanych 
afrykańskich pracowników w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych;

14. jest świadomy faktu, że choć szybki wzrost gospodarczy Chin doprowadził do znacznego 
wzrostu zamożności, zwłaszcza ludności miejskiej, pogłębił on różnice między obszarami 
miejskimi a obszarami wiejskimi, na których mieszka 50,3% ludności Chin 
kontynentalnych, a tym samym przyspieszył proces urbanizacji i wyludnienia wsi, 
wskutek czego w 2011 r. po raz pierwszy ponad połowa ludności Chin to mieszkańcy 
obszarów miejskich;

15. wskazuje, że pomoc udzielana przez Chiny różni się pod wieloma względami od pomocy 
stosowanej przez kraje należące do OECD; w szczególności przypomina, że o ile 
członkowie OECD zobowiązują się na mocy Porozumienia OECD w sprawie oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych do przestrzegania – w swoich działaniach z zakresu 
finansowania wywozu – uzgodnionego zbioru norm środowiskowych, społecznych 
i zarządczych, o tyle Chiny nie są zobowiązane do przestrzegania tych zasad;
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16. przypomina ponadto, że o ile członkowie OECD zgodzili się na stosowanie zaleceń 
OECD dotyczących korupcji i oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, które to 
zalecenia mają na celu przeciwdziałanie korupcji wśród zagranicznych urzędników 
publicznych w ramach międzynarodowych transakcji handlowych realizowanych 
z wykorzystaniem oficjalnych kredytów eksportowych oraz określenie odpowiednich 
sankcji, o tyle środki te nie zostały przyjęte przez Chiny; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie tego, aby UE zaangażowała się w dalszą dyskusję z Chinami, zmierzającą do 
opracowania i wdrożenia z udziałem OECD wspólnych norm dotyczących pomocy 
rozwojowej, w tym umarzania długów;

17. wzywa Komisję, aby nadal wspierała Chiny w skutecznym dążeniu do osiągnięcia 
strategicznych celów rozwojowych, ale jednocześnie odchodziła od tradycyjnej 
współpracy i pomocy na rzecz rozwoju – poprzez stopniowe ograniczanie ODA 
(oficjalnej pomocy rozwojowej), począwszy od 2013 r. – dążąc do nawiązania z Chinami 
bardziej zrównoważonych stosunków w większym stopniu ukierunkowanych na handel 
w interesie obu stron; podkreśla w związku z tym, że w ramach nowego podejścia należy 
uwzględnić to, iż Chiny same stały się ważnym donatorem, szczególnie w Afryce, oraz że 
w związku z tym program ich współpracy z UE na rzecz rozwoju powinien raczej być 
ukierunkowany na konkretne obszary stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania; 
podkreśla, że stosunkom handlowym UE z Chinami powinny bezustannie towarzyszyć 
wysiłki i wymogi na rzecz rozwoju demokracji;

18. wzywa Komisję do wspierania Chin szczególnie w zwiększaniu wydajności produkcji 
rolnej;

19. wzywa Komisję, aby uczyniła to w ramach dialogu z chińskimi władzami w celu 
dopilnowania tego, by osoby w niekorzystnej sytuacji i osoby ubogie, które obecnie 
korzystają z unijnych projektów na rzecz rozwoju, nie zostały pozostawione samym sobie;

20. wzywa Komisję do stopniowego wycofywania pomocy rozwojowej dla Chin, której 
kwota w latach 2007–2010 wyniosła 128 mln EUR, ponieważ Chiny to wschodząca 
gospodarka rynkowa i duży podmiot gospodarczy i polityczny w skali światowej;

21. wzywa Komisję, aby w dialogu z Chinami niezwłocznie poruszyła również problem 
skupowania przez Chiny ziemi w krajach rozwijających się;

22. wskazuje, że Chiny same stają się znaczącym dawcą pomocy, mimo że około 16% 
ludności tego kraju, liczącego 1,3 mld mieszkańców, wciąż żyje poniżej progu ubóstwa;

23. w związku z tym wzywa Komisję do traktowania Chin jako partnera z poszanowaniem dla 
jego tradycji kulturowych oraz do sformułowania względem Chin takich samych 
uzasadnionych żądań dotyczących poszanowania praw człowieka jak względem innych 
partnerów handlowych UE, przy jednoczesnym wspieraniu tworzenia w Chinach 
społeczeństwa otwartego, opartego na praworządności i poszanowaniu praw człowieka, 
jak również przy zapewnieniu przestrzegania przez Chiny podstawowych norm pracy 
MOP; uważa, że takie podejście pomoże pokonać istniejące napięcia, nasilić dalszą
wymianę i zwiększyć wzajemne inwestycje, co doprowadzi obu partnerów do znalezienia 
obopólnie korzystnego rozwiązania; 
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24. w związku z tym wzywa Komisję do partnerskiej współpracy z Chinami w zakresie 
międzynarodowego rozwoju, aby prowadzić wymianę najlepszych praktyk oraz 
wykorzystywać przewagę komparatywną i zróżnicowane mocne strony wszystkich 
międzynarodowych partnerów we współpracy na rzecz rozwoju, a tym samym udzielać 
krajom rozwijającym się najlepszego i wielorakiego wsparcia;

25. podkreśla, że z uwagi na to, iż Chiny są obecnie drugą co do wielkości gospodarką na 
świecie, dostęp do rynków w stosunkach między Europą a Chinami musi się zawsze 
opierać na zasadzie wzajemności; wzywa do szybkiego zakończenia rundy dauhańskiej; 
podkreśla, że Chiny muszą niezwłocznie zacząć przestrzegać międzynarodowych norm 
środowiskowych i wypełnić zobowiązania wobec WTO, w szczególności dotyczące 
poszanowania praw własności intelektualnej; przestrzega przed stosowaniem środków 
protekcjonistycznych, szczególnie w obecnym klimacie gospodarczym, gdyż w dłuższej 
perspektywie byłoby to szkodliwe nie tylko dla dwustronnych stosunków politycznych, 
lecz także dla gospodarki UE i dla gospodarki chińskiej, a także sprzeczne z celami 
rozwoju UE określonymi w strategii „Europa 2020”;

26. wzywa Komisję do prowadzenia z chińskimi partnerami rozmów w sprawie uzgodnienia 
sprawiedliwych, przejrzystych i wspierających rozwój umów importowych oraz koncesji 
na surowce z krajów rozwijających się; wyraża zaniepokojenie w związku z rosnącą 
rywalizacją o dostęp do surowców pomiędzy Unią Europejską a Chinami, co jest 
niekorzystne dla krajów rozwijających się;

27. apeluje do Komisji i państw członkowskich o wykorzystanie wszystkich dostępnych 
kanałów dyplomatycznych i innych narzędzi w celu zachęcenia Chin do uznania 
międzynarodowych norm przejrzystości dotyczących działań w zakresie kredytowego 
finansowania wywozu w krajach rozwijających się oraz w zakresie innych środków 
związanych z handlem, stosowanych zarówno w Chinach, jak i poza nimi; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o kontynuowanie prac na rzecz zaangażowania Chin 
w tworzenie międzynarodowych norm oraz działalność organizacji normalizacyjnych 
związanych z międzynarodowym systemem handlu;

28. wzywa UE i USA, aby z korzyścią dla wszystkich stron prowadziły na wszystkich 
szczeblach współpracę z tą wschodzącą potęgą gospodarczą;

29. uważa za konieczne to, by polityka rozwojowa UE i unijne podmioty prowadzące tę 
politykę przyczyniały się do tworzenia zdolności krajów rozwijających się do 
negocjowania solidnych umów z Chinami – szczególnie jeśli dotyczą one zasobów 
naturalnych – a także do zarządzania zadłużeniem oraz do stawiania czoła potencjalnym 
zagrożeniom dla lokalnej wydajności i lokalnych rynków pracy wywołanym przez napływ 
chińskich robotników i produktów;

30. wzywa Chiny do większego zaangażowania w działanie światowych instytucji, 
a jednocześnie przyznaje, że Chiny odgrywają już pełną i czynną rolę w ONZ i w misjach 
pokojowych;

31. uważa, że postrzeganie zaangażowania Chin w krajach rozwijających się jako nieuczciwej 
konkurencji oraz kontynuowanie konfliktowych działań w reakcji na tę sytuację będzie 
bezproduktywne, przede wszystkim dla samych krajów rozwijających się; podkreśla, że 
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w najlepszym interesie krajów rozwijających się, a także w celu zwiększenia konkurencji 
oraz wzrostu gospodarczego w skali światowej podmioty i przedsiębiorstwa z UE 
planujące konkurować z Chinami w obszarze stosunków handlowych i gospodarczych 
z krajami rozwijającymi się muszą przedstawić oferty, które są najbardziej atrakcyjne pod 
względem zrównoważonego rozwoju i korzyści w perspektywie długoterminowej, w tym 
pod względem aspektów dotyczących środowiska naturalnego, społeczeństwa, praw 
człowieka i sprawowania rządów;
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