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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât China a dobândit statutul de economie emergentă înregistrând, începând din 1999, 
rate de creștere economică de două cifre și este, începând din februarie 2011, a doua mare 
economie a lumii; întrucât, în același timp, China se confruntă în continuare cu 
problemele clasice ale unei țări în curs de dezvoltare, în mod special în provinciile sale 
centrale;

B. întrucât o sumă orientativă în valoare de 224 de milioane de euro a fost alocată Chinei ca 
asistență comunitară pentru dezvoltare pentru perioada 2007-2013; întrucât în luna 
martie 2011 Comisia a anunțat cel de al doilea Proiect comercial UE-China pe cinci ani, 
alocând Chinei 20 de milioane de euro ca asistență din partea UE în domeniul comerțului;

C. întrucât creșterea economică în China a permis unui segment de populație de jumătate de 
miliard de persoane să depășească pragul sărăciei începând din 1990; întrucât, cu toate 
acestea, o mare parte dintre lucrătorii migranți din orașe și populația rurală trăiesc încă în 
sărăcie și întrucât, potrivit Băncii Mondiale, 207 milioane de chinezi trăiesc în continuare 
sub pragul sărăciei;

D. întrucât ascensiunea Chinei ca actor în domeniul dezvoltării în Africa este unul dintre cele 
mai remarcabile aspecte din ultimii zece ani;

E. întrucât relațiile Chinei cu țările africane au fost determinate, de exemplu, de necesitatea 
de a obține resurse de energie pentru a sprijini dezvoltarea sa economică;

F. întrucât există diferențe semnificative între OCDE-CAD și cooperarea Chinei pentru 
dezvoltare; întrucât programul Chinei de împrumuturi concesionale, desfășurat prin 
intermediul China Eximbank, este o componentă importantă a relațiilor externe ale Chinei 
și întrucât împrumuturile concesionale sunt considerate drept ajutor condiționat;

G. întrucât zonele economice speciale (ZES) ale Chinei în Africa au ca obiectiv crearea unui 
mediu favorabil, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii din China să se extindă peste 
mări; întrucât, potrivit Grupului Băncii Africane de Dezvoltare, ZES operate de chinezi în 
Africa Subsahariană au avut, până în prezent, rezultate limitate în ceea ce privește 
investițiile, iar impactul acestora asupra creării de locuri de muncă și asupra integrării în 
economia locală a fost restrâns;

H. întrucât Protocolul de aderare al Chinei este unic prin faptul că include o serie de 
angajamente speciale aplicabile numai Chinei, care iau forma unor „angajamente OMC 
plus” (precum în cazul taxelor la export), precum și a unor „drepturi OMC minus”, care 
permit membrilor OMC să ia măsuri de protecție împotriva exporturilor chineze care se 
abat de la normele generale ale OMC;

I. întrucât China are nevoie de acces la tehnologia de ultimă generație și la rețele de 
distribuție pentru următoarea etapă a dezvoltării sale economice, care se va baza pe 
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inovare, comerțul și consumul la nivel național;

J. întrucât creșterea economică rapidă a Chinei a avut loc parțial în detrimentul drepturilor 
omului și se bazează într-o anumită măsură pe munca forțată și pe munca copiilor;

K. întrucât China, nefiind membră a OCDE, nu este obligată să respecte normele OCDE care: 
limitează ajutorul condiționat; reglementează practicile de creditare și impun termene 
maxime de rambursare, clasificarea riscului de țară și rate minime ale dobânzii; impun 
schimbul de informații; impun standarde sociale, de mediu și de guvernanță cu privire la 
activitățile de finanțare;

L. întrucât China este al doilea partener comercial al Uniunii Europene;

M. întrucât, în ultimele decenii, China a realizat progrese sociale importante; întrucât o astfel 
de îmbunătățire a calității vieții pentru o populație atât de numeroasă într-un timp atât de 
scurt este unică în istorie, însemnând reducerea nivelului sărăciei pentru peste 350 de 
milioane de persoane;

N. întrucât activitățile Chinei de finanțare a exporturilor i-au permis să își sporească prezența 
în numeroase țări în curs de dezvoltare, îndeosebi în Africa;

O. întrucât UE se confruntă cu un deficit structural în raport cu China în comerțul cu bunuri 
începând din 1997, fiind astfel necesar ca UE să instituie un nou cadru strategic de 
cooperare cu China;

P. întrucât există potențiale beneficii considerabile pentru țările în curs de dezvoltare, care 
reies din relații economice mai strânse cu China, îndeosebi în ceea ce privește dezvoltarea 
infrastructurii;

Q. întrucât, cu toate acestea, activitățile Chinei de finanțare a creditelor la export în țările în 
curs de dezvoltare reprezintă posibile amenințări pentru țările în curs de dezvoltare în ceea 
ce privește gestionarea resurselor naturale, sustenabilitatea datoriei, îmbunătățirea 
guvernanței, precum și ocuparea forței de muncă și productivitatea la nivel local;

R. întrucât participarea Chinei într-un sistem comercial internațional, bazat pe deschidere și 
transparență este esențială pentru a asigura prosperitatea internațională și sustenabilitatea,

1. este convins, cu toate acestea, că intensificarea relațiilor comerciale dintre toate statele 
membre ale UE și China reprezintă un instrument de dezvoltare esențial atât pentru UE, 
cât și pentru China, întrucât un regim comercial deschis reprezintă unul dintre cele mai 
importante stimulente ale creșterii economice, ale combaterii sărăciei și ale creării de 
bunăstare; consideră că caracterul unic al angajamentului Chinei față de OMC, care 
împiedică China să caute „tratament special și diferențiat” precum alte țări membre în curs 
de dezvoltare, ridică semne de întrebare privind coerența și consecvența; prin urmare, 
solicită Comisiei să evalueze coerența și consecvența politicii sale comerciale față de 
China, în contextul politicii sale de dezvoltare față de Africa;

2. subliniază potențialul semnificativ pe care îl oferă accesul reciproc la piețe, liberalizarea și 
aprofundarea cooperării între Europa și China în domeniul comerțului și al investițiilor; 



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

RO

subliniază totuși, ca o condiție prealabilă, că ar trebui să fie garantate concurența 
echitabilă, accesul reciproc la piețe și reglementările clare privind piața, îndeosebi în 
domeniul investițiilor străine directe și al protecției drepturilor de proprietate la nivel 
internațional; 

3. ia act de faptul că Fondul de dezvoltare China-Africa (CADF) sprijină înființarea de zone 
economice speciale chineze de prelucrare în Africa; împărtășește punctele de vedere ale 
Grupului Băncii Africane de Dezvoltare, în conformitate cu care există o necesitate de a 
integra investițiile chineze în lanțul de producție național pentru a se asigura că aceste 
zone vor promova în mod eficient industrializarea, ceea ce implică, de exemplu: 
consolidarea regimului juridic și de reglementare, inclusiv a protecției sociale și de mediu, 
precum și îmbunătățirea accesului întreprinderilor locale și al lucrătorilor la zone pentru a 
asigura legături cu economia locală;

4. consideră că schimburile comerciale ar trebui să promoveze drepturile omului la nivel 
global și că toți partenerii comerciali ai UE ar trebui să respecte convențiile OIM, 
îndeosebi Convenția privind abolirea muncii forțate, ceea ce înseamnă că produsele 
fabricate în închisori și lagăre de detenție (Lao Gai) nu ar trebui să fie admise pe piața UE;

5. invită UE să își îmbunătățească eficiența în ceea ce privește comerțul cu China printr-o 
mai bună organizare instituțională, precum și prin găsirea unei poziții coerente față de 
China în rândul statelor membre;

6. ia act de faptul că creșterea Chinei și capacitatea sa de a evolua în 30 de ani de la țară 
subdezvoltată la o putere globală emergentă au contribuit la transformarea Chinei într-o 
sursă alternativă de comerț și finanțare în raport cu partenerii tradiționali ai Africii;

7. este conștient de faptul că impactul Chinei asupra Africii variază în funcție de dimensiune, 
de structurile economice și de calitatea guvernanței și a instituțiilor în economiile africane; 
consideră că impactul comerțului Chinei asupra țărilor africane - de exemplu, măsura în 
care schimburile comerciale cu China vor încuraja specializarea suplimentară în materiile 
prime de bază, sau pot ajuta economiile africane să își diversifice producția și să finanțeze 
proiecte durabile - trebuie evaluat în continuare;

8. subliniază faptul că noul rol al Chinei ca o sursă majoră de finanțare în Africa a stârnit mai 
multe preocupări în UE; în special, subliniază faptul că, în timp ce organizațiile 
internaționale și agențiile de asistență bilaterală ale donatorilor tradiționali au condiționat 
asistența lor de buna guvernanță, acest lucru nu este valabil pentru China; în consecință, se 
teme că influența Chinei ar putea întârzia și mai mult eforturile de îmbunătățire a 
guvernanței și de reducere a corupției în Africa, în special în țările sale partenere 
caracterizate prin instituții deficitare, cum ar fi Angola, Congo, Nigeria și Sudan;

9. subliniază faptul că impactul asupra dezvoltării pe care îl au investițiile în sectorul 
extractiv ar trebui consolidat prin intermediul unei transparențe sporite în procesul de 
achiziții publice și de contractare și prin implicarea mai activă a organizațiilor societății 
civile africane în procesul de supraveghere; în acest context, invită UE să încurajeze 
China să sprijine principiile Inițiativei pentru transparență în industriile extractive;

10. consideră că, pentru a culege beneficii din colaborarea dintre China și Africa va fi necesar, 
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printre altele, ca guvernele africane să își consolideze instituțiile de guvernanță; de 
asemenea, insistă asupra necesității de a moderniza dialogul politic dintre China și statele 
membre ale UE pentru a angaja China în privința atenției acordate implicațiilor asistenței 
sale pentru guvernanță și mediu, și pentru a se asigura că ajutoarele Chinei completează 
ajutoarele de la donatorii tradiționali, mai degrabă decât concurează cu acestea;

11. ia act de faptul că investițiile chineze în Africa, desfășurate preponderent prin intermediul 
Băncii de Export-Import ridică probleme, de exemplu, cu privire la sustenabilitatea 
proiectelor, precum în cazul marilor proiecte controversate de baraje hidroelectrice; ca un 
prim pas, împărtășește punctul de vedere al Grupului Băncii Africane de Dezvoltare, în 
conformitate cu care ar fi de dorit să se extindă punerea în aplicare a principiilor Equator, 
un set voluntar de standarde pentru determinarea, evaluarea și gestionarea riscurilor 
sociale și de mediu în finanțarea proiectelor, la investițiile chineze;

12. constată cu îngrijorare că în Africa, majoritatea proiectelor chineze de mari dimensiuni au 
fost efectuate de o forță de muncă preponderent chineză; consideră că acesta este unul 
dintre motivele pentru care forța de muncă locală rămâne neinstruită, iar beneficiile pentru 
populație în ceea ce privește ocuparea forței de muncă sunt minime;

13. consideră că țările africane trebuie să crească valoarea adăugată a producției lor, indiferent 
de țările lor partenere; acest lucru presupune dezvoltarea de instrumente pentru a majora, 
de exemplu, cererea de forță de muncă africană necalificată pentru proiectele de investiții;

14. este conștient de faptul că, deși creșterea economică rapidă înregistrată de China a creat o 
bogăție considerabilă, în special pentru populația urbană, aceasta a amplificat, totodată, 
disparitățile dintre zonele urbane și cele rurale, unde locuiește 50,3% din populația Chinei 
continentale, contribuind astfel la urbanizare și la migrația populației rurale către orașe, 
având ca rezultat faptul că, în 2011, pentru prima dată în istoria Chinei, mai mult de 
jumătate din populația chineză locuiește în mediul urban;

15. subliniază faptul că ajutorul chinez diferă în mai multe moduri față de cel aplicat de către 
țările OCDE;  în special, reamintește că, în timp ce membrii OCDE se angajează, prin 
Acordul OCDE privind unele orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de 
o susținere publică, să se conformeze unui set aprobat de standarde de mediu, sociale și de 
guvernanță în activitățile lor de finanțare a exporturilor, China nu își asumă angajamentul 
față de aceste norme;

16. reamintește, de asemenea, faptul că, în timp ce membrii OCDE au convenit asupra 
recomandărilor OCDE privind corupția și creditele la export care beneficiază de sprijin 
public, care au ca scop descurajarea și sancționarea mituirii funcționarilor publici străini în 
tranzacțiile comerciale internaționale susținute de creditele la export oficiale, aceste 
măsuri nu au fost adoptate de China; în acest context, consideră că este deosebit de 
important ca UE să se angajeze în discuții suplimentare cu China pentru a dezvolta și a 
pune în aplicare standarde comune cu OCDE privind ajutorul pentru dezvoltare, inclusiv 
privind reducerea datoriei;

17. invită Comisia să sprijine în continuare China în procesul de realizare a obiectivelor sale 
strategice privind dezvoltarea, renunțând însă treptat la tradiționala abordare axată pe 
cooperarea și ajutorul pentru dezvoltare prin reducerea treptată, începând cu 2013, a 
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asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) și dezvoltând relații mai echilibrate cu China, 
axate pe comerț, în interesul ambelor părți; subliniază, în acest sens, că noua abordare 
trebuie să ia în considerare faptul că și China a devenit un donator important, în special în 
Africa, și că, prin urmare, agenda sa de dezvoltare cu UE ar trebui să se axeze mai 
degrabă pe domenii concrete de interes comun; subliniază că relațiile comerciale ale UE 
cu China ar trebui să fie completate permanent cu eforturi și exigențe privind dezvoltarea 
democrației;

18. invită Comisia să sprijine China în special în ceea ce privește creșterea productivității 
producției sale agricole;

19. solicită Comisiei să realizeze acest lucru în cadrul unui dialog cu autoritățile chineze 
pentru a se asigura că persoanele dezavantajate și sărace care beneficiază în prezent de 
proiectele de dezvoltare ale UE nu sunt neglijate;

20. invită Comisia să elimine treptat ajutorul pentru dezvoltare acordat Chinei, care s-a ridicat 
la 128 de milioane de euro în perioada 2007-2010, întrucât China este o economie de piață 
emergentă și un actor economic și politic important la nivel mondial;

21. invită Comisia să includă imediat în dialogul cu China problema achiziției de către aceasta 
de terenuri în țările în curs de dezvoltare;

22. subliniază faptul că China devine un donator de ajutor important și de sine stătător, în 
pofida faptului că aproximativ 16% din populația sa de 1,3 miliarde de persoane trăiesc în 
continuare sub pragul sărăciei;

23. invită, prin urmare, Comisia să trateze China ca pe un partener, respectând tradițiile 
culturale ale acesteia, și să impună Chinei aceleași cerințe legitime în ceea ce privește 
respectarea drepturilor omului ca în cazul altor parteneri comerciali ai UE, sprijinind 
totodată tranziția Chinei spre o societate deschisă, fondată pe statul de drept și pe 
respectarea drepturilor omului și insistând ca aceasta să respecte standardele fundamentale 
de muncă ale OIM; consideră că o astfel de abordare va contribui la depășirea tensiunilor 
curente, la intensificarea schimburilor și la creșterea investițiilor la nivel bilateral, ceea ce 
va crea o situație reciproc avantajoasă; 

24. invită, prin urmare, Comisia să colaboreze cu China ca partener în contextul dezvoltării 
internaționale pentru a face schimb de bune practici și a utiliza avantajele comparative și 
punctele forte specifice ale tuturor partenerilor de dezvoltare internațională și, prin 
urmare, să ofere cel mai bun și cel mai amplu sprijin cu putință țărilor în curs de 
dezvoltare;

25. subliniază că, întrucât China este în prezent a doua economie din lume, problema 
accesului reciproc pe piețele Europei și a Chinei trebuie să se bazeze, în orice caz, pe 
principiul reciprocității; solicită încheierea rapidă a negocierilor de la Doha; subliniază că 
China trebuie să înceapă de urgență să respecte standardele internaționale de mediu și 
obligațiile sale față de OMC, îndeosebi în ceea ce privește respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală; avertizează împotriva aplicării de măsuri protecționiste, în special 
având în vedere climatul economic actual, întrucât acest lucru poate fi dăunător nu numai 
relațiilor politice bilaterale, ci și economiilor UE și a Chinei pe termen lung și poate veni 
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în contradicție cu obiectivele UE în domeniul dezvoltării, astfel cum au fost definite în 
Strategia Europa 2020;

26. invită Comisia să poarte discuții cu partenerii chinezi ai UE cu privire la eventualele 
condiții incluse în acordurile și concesiunile privind importul de mărfuri din țările în curs 
de dezvoltare, care să fie echitabile, transparente și care să promoveze dezvoltarea; este 
preocupat de creșterea concurenței pentru mărfuri între Uniunea Europeană și China și de 
impactul negativ al acesteia asupra țărilor în curs de dezvoltare;

27. îndeamnă Comisia și statele membre să utilizeze toate canalele diplomatice disponibile și 
alte instrumente pentru a încuraja China să își asume standardele internaționale privind 
transparența în cadrul activităților sale de finanțare a creditelor la export în țările în curs 
de dezvoltare și al altor măsuri legate de comerț, atât în China, cât și pe plan extern; 
îndeamnă Comisia și statele membre să continue să depună eforturi pentru a angaja China 
în ceea ce privește normele internaționale și organizațiile de standardizare referitoare la 
sistemul comercial internațional;

28. invită UE și SUA să se implice la toate nivelurile în relația cu acest gigant economic în 
curs de dezvoltare, pentru beneficiul reciproc al tuturor părților;

29. consideră că este necesar ca politica și actorii UE în domeniul dezvoltării să depună 
eforturi pentru a consolida capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a negocia oferte 
solide cu China – în special în cazul în care aceste oferte se referă la resurse naturale –
pentru a gestiona datoria și pentru a face față potențialelor amenințări la adresa 
productivității și a piețelor forței de muncă locale, generate de afluxul de muncitori și de 
produse din China;

30. invită China să se implice mai mult în cadrul instituțiilor globale, recunoscând faptul că 
China joacă deja un rol deplin și activ în cadrul ONU și al misiunilor de menținere a păcii;

31. consideră că tratarea implicării Chinei în țările în curs de dezvoltare ca pe un act de 
concurență neloială și alegerea unui răspuns conflictual vor fi măsuri neproductive, 
îndeosebi pentru țările în curs de dezvoltare însele; subliniază că, în interesul țărilor în 
curs de dezvoltare și al concurenței și creșterii economice la nivel mondial în general, 
întreprinderile și actorii din UE care doresc să concureze cu China în relațiile comerciale 
și economice cu țările în curs de dezvoltare trebuie să depună eforturi pentru a prezenta 
oferte care să fie cele mai atractive din punctul de vedere al sustenabilității și al 
beneficiilor pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește mediul, drepturile sociale, 
drepturile omului și guvernanța.
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