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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Čína sa stala rozvíjajúcou sa ekonomikou zaznamenávajúcou od roku 1999 
dvojciferné miery rastu a od februára 2011 je druhou najväčšou ekonomikou na svete; 
keďže Čína a najmä jej vnútorné provincie zároveň naďalej stoja pred typickými úlohami 
rozvojových krajín;

B. keďže v období 2007 – 2013 bolo pre Čínu vyčlenených zhruba 224 miliónov EUR 
rozvojovej pomoci EÚ; keďže v marci 2011 Komisia ohlásila druhý päťročný obchodný 
projekt EÚ a Číny vyčleňujúci 20 miliónov pomoci EÚ spojenej s obchodom pre Čínu;

C. keďže hospodársky rast v Číne pomohol od roku 1990 pol miliarde ľudí vymaniť sa 
z chudoby; keďže však veľká časť z 240 miliónov ľudí v mestách, ktorí sa prisťahovali za 
prácou, a obyvateľov na vidieku ešte stále žije v chudobe a keďže podľa údajov Svetovej 
banky žije pod hranicou chudoby ešte stále 207 miliónov Číňanov;

D. keďže vzostup Číny ako rozvojového subjektu v Afrike je jedným z najpozoruhodnejších 
rysov posledných desiatich rokov;

E. keďže vzťahy Číny s africkými krajinami formuje napríklad potreba získavať energetické 
zdroje na podporu jej hospodárskeho rozvoja;

F. keďže existujú významné rozdiely medzi rozvojovou spoluprácou výboru OECD pre 
rozvojovú pomoc (OECD-DAC) a rozvojovou pomocou Číny; keďže čínsky program 
koncesných pôžičiek smerovaných cez banku China Eximbank je významným prvkom 
zahraničných vzťahov Číny a keďže koncesné pôžičky sa považujú za viazanú pomoc;

G. keďže čínske osobitné hospodárske zóny (OHZ) v Afrike majú za cieľ vytvoriť 
podporujúce prostredie pre malé a stredné čínske podniky na podnikanie v zámorí; keďže 
podľa skupiny Africkej rozvojovej banky vykázali Čínou prevádzkované osobitné 
hospodárske zóny (OHZ) v subsaharskej Afrike doposiaľ len slabé výsledky v oblasti 
investícií, pričom ich vplyv na tvorbu pracovných miest a začleňovanie do miestneho 
hospodárstva je len obmedzený;

H. keďže čínsky protokol o pristúpení je jedinečný v tom, že obsahuje niekoľko osobitných 
záväzkov uplatniteľných len na Čínu, ktoré majú formu záväzkov presahujúcich záväzky 
podľa WTO (ako v prípade vývozných daní), ako aj práv nedosahujúcich práva podľa 
WTO, ktoré umožňujú členom WTO prijímať ochranné opatrenia proti dovozu z Číny, 
ktoré sa odchyľujú od všeobecných disciplinárnych opatrení WTO;

I. keďže Čína potrebuje pre ďalšiu fázu svojho hospodárskeho rozvoja založenú na 
inováciách, domácom obchode a vnútornej spotrebe prístup k špičkovým technológiám 
a distribučným sieťam;

J. keďže rýchly hospodársky rast Číny nastáva čiastočne na úkor ľudských práv a je 
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čiastočne vybudovaný na nútenej práci a detskej práci;

K. keďže Čína, ktorá nie je členom OECD, nie je povinná dodržiavať pravidlá OECD, ktoré: 
obmedzujú viazanú pomoc; regulujú úverové postupy, zavádzajú maximálne podmienky 
splácania, klasifikáciu rizika krajín a minimálne úrokové sadzby; vyžadujú výmenu 
informácií; a zavádzajú normy sociálne, environmentálne normy a normy v oblasti 
verejnej správy, ktoré sa týkajú financovania;

L. keďže Čína je druhý najväčší obchodný partner Európskej únie;

M. keďže Čína v posledných desaťročiach dosiahla významný sociálny pokrok; keďže 
podobné zlepšenie kvality života takého obrovského počtu obyvateľov v takom krátkom 
čase je v histórii jedinečné, pretože znížila chudobu viac než 350 miliónov ľudí;

N. keďže čínske aktivity v oblasti vývozných financií umožnili Číne zvýšiť svoju prítomnosť 
v mnohých rozvojových krajinách, najmä v Afrike;

O. keďže EÚ má s Čínou od roku 1997 štrukturálny deficit v oblasti obchodu s tovarom, čo si 
vyžaduje, aby EÚ vytvorila nový strategický rámec spolupráce s Čínou;

P. keďže z intenzívnejších hospodárskych vzťahov s Čínou vyplýva pre rozvojové krajiny 
významný potenciálny prínos, najmä v oblasti rozvoja infraštruktúry;

Q. keďže však aktivity Číny v oblasti vývozných úverových financií v rozvojových krajinách 
predstavujú potenciálnu hrozbu pre rozvojové krajiny v oblasti správy prírodných zdrojov, 
udržateľnosti dlhu, zlepšovania verejnej správy a miestnej zamestnanosti a produktivity;

R. keďže čínska účasť v medzinárodnom obchodnom systéme založenom na otvorenosti a 
transparentnosti je životne dôležitá na to, aby sa zabezpečila medzinárodná prosperita a 
udržateľnosť;

1. je presvedčený, že silný nárast obchodu medzi všetkými členskými štátmi EÚ a Čínou 
predstavuje pre EÚ i Čínu kľúčový nástroj rozvoja, keďže voľný obchod je jednou 
z najúčinnejších hybných síl hospodárskeho rastu, boja proti chudobe a vytvárania 
bohatstva; zastáva však názor, že jedinečný charakter záväzku Číny voči WTO, ktorý 
Číne bráni v tom, aby usilovala o „osobitné a odlišné zaobchádzanie“ podobne, ako iní 
členovia, ktorí sú rozvojovými krajinami, vzbudzuje pochybnosti o koherentnosti 
a konzistentnosti; preto vyzýva Komisiu, aby posúdila koherentnosť a konzistentnosť 
svojej obchodnej politiky voči Číne na pozadí jej rozvojovej politiky voči Afrike;

2. zdôrazňuje, že v oblasti vzájomného prístupu na trhy, liberalizácie a prehlbovania 
obchodnej a investičnej spolupráce medzi EÚ a Čínou existuje veľký potenciál; 
zdôrazňuje však ako predpoklad, že by mali byť zaručené spravodlivá hospodárska súťaž, 
vzájomný prístup a jasné trhové pravidlá, najmä pokiaľ ide o priame zahraničné investície 
a ochranu medzinárodných vlastníckych práv;

3. berie na vedomie, že Čínsko-africký rozvojový fond (CADF) podporuje vytváranie 
osobitných čínskych hospodárskych zón na spracúvanie výrobkov v Afrike; súhlasí 
s názorom skupiny Africkej rozvojovej banky, podľa ktorého je potrebné začleniť čínske 
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investície do vnútroštátneho výrobného reťazca, aby sa zabezpečilo, že tieto zóny budú 
skutočne presadzovať industrializáciu, čo zahŕňa napríklad: posilnenie právnej 
a regulačnej úpravy vrátane sociálnych a environmentálnych ochranných opatrení, ako aj 
zlepšovanie prístupu miestnych spoločností a pracovníkov do zón v záujme zabezpečenia 
väzieb na miestne hospodárstvo;

4. zastáva názor, že obchod by mal presadzovať ľudské práva na celosvetovej úrovni a že 
všetci obchodní partneri EÚ by mali dodržiavať dohovory ILO, najmä dohovor o zákaze 
nútenej práce, čo znamená, že výrobky vyrobené vo väzniciach a väzenských táboroch 
(napr. v Lao Kai) by nemali byť na trhu EÚ povolené;

5. vyzýva EÚ, aby zvýšila svoju účinnosť v oblasti obchodovania s Čínou lepšou 
inštitucionálnou organizáciou, ako aj nájdením jednotnej pozície členských štátov voči 
Číne;

6. konštatuje, že rast Číny a jej schopnosť posunúť sa za tridsať rokov z nedostatočného 
rozvoja na novú svetovú mocnosť prispel k tomu, že sa z Číny stal pre tradičných 
partnerov z Afriky alternatívny zdroj obchodu a financií;

7. uvedomuje si, že vplyv Číny na Afriku sa líši podľa veľkosti, hospodárskych štruktúr a 
kvality verejnej správy a inštitúcií v afrických hospodárstvach; zastáva názor, že vplyv 
čínskeho obchodu na africké krajiny treba posúdiť dôkladnejšie, t. j. do akej miery bude 
obchod s Čínou podporovať ďalšiu špecializáciu na primárne komodity, resp. nakoľko 
môže africkým hospodárstvam pomôcť s diverzifikáciou ich výroby a financovaním 
udržateľných projektov;

8. zdôrazňuje, že nová úloha Číny ako významného zdroja financií v Afrike vyvolala v EÚ 
určité obavy; predovšetkým zdôrazňuje, že hoci medzinárodné organizácie a agentúry 
bilaterálnej pomoci tradičných darcov svoju pomoc podmieňujú dobrou správou vecí 
verejných, v prípade Číny to neplatí; obáva sa preto, že vplyv Číny by mohol ešte viac 
zdržať úsilie o zlepšenie verejnej správy a zníženie miery korupcie v Afrike, najmä v jej 
partnerských krajinách, ktoré charakterizujú slabé inštitúcie, ako je Angola, Kongo, 
Nigéria a Sudán;

9. zdôrazňuje, že rozvojový vplyv investícií do ťažobného odvetvia by sa mal zvyšovať 
vyššou transparentnosťou pri obstarávaní a uzatváraní zmlúv a aktívnejším zapojením 
afrických organizácií občianskej spoločnosti do dohľadu; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, 
aby nabádala Čínu k tomu, aby podporovala zásady iniciatívy za transparentnosť 
ťažobného priemyslu;

10. zastáva názor, že využívanie výhod plynúcich zo spolupráce medzi Čínou a Afrikou si 
okrem iného vyžiada, aby africké vlády posilnili svoje inštitúcie verejnej správy; podobne 
trvá na potrebe skvalitniť politický dialóg medzi Čínou a členskými štátmi EÚ s cieľom 
zaviazať Čínu k tomu, aby venovala pozornosť dôsledkom svojej pomoci v oblasti 
verejnej správy a životného prostredia, a zabezpečiť, aby pomoc Číny dopĺňala pomoc od 
tradičných darcov a nekonkurovala jej;

11. konštatuje, že čínske investície v Afrike, smerované najmä cez banku Export-Import 
Bank, vzbudzujú obavy napr. o udržateľnosť projektov, ako v prípade veľkých 
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kontroverzných projektov vodných elektrární; ako prvý krok súhlasí s názorom skupiny 
Africkej rozvojovej banky, podľa ktorej by bolo vhodné rozšíriť uplatňovanie tzv. 
rovníkových zásad – dobrovoľného súboru noriem na určovanie, posudzovanie a riadenie 
sociálneho a environmentálneho rizika pri projektovom financovaní – na čínske investície;

12. so znepokojením konštatuje, že v Afrike väčšinu čínskych projektov veľkého rozsahu 
uskutočňuje prevažne čínska pracovná sila; nazdáva sa, že to je jedna z príčin, prečo je 
miestna pracovná sila naďalej nevyškolená a prečo sú vedľajšie účinky pre obyvateľstvo 
v oblasti zamestnanosti minimálne;

13. zastáva názor, že africké štáty musia zvýšiť pridanú hodnotu svojej výroby, a to bez 
ohľadu na svoje partnerské krajiny, čo predpokladá rozvojové nástroje napríklad na 
zvýšenie dopytu po nekvalifikovanej africkej práci v rámci investičných projektov;

14. uvedomuje si, že hoci rýchly hospodársky rast v Číne vytvoril veľké bohatstvo, najmä 
pokiaľ ide o mestské obyvateľstvo, zvýraznil tiež rozdiely medzi mestskými oblasťami a 
vidieckymi oblasťami, v ktorých žije 50,3 % obyvateľov kontinentálnej Číny a prispel tak 
k urbanizácii a úbytku obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, takže v roku 2011 po 
prvýkrát žije v mestách viac, než polovica obyvateľov Číny;

15. zdôrazňuje, že čínska pomoc sa od pomoci uplatňovanej krajinami OECD líši v 
niekoľkých smeroch; predovšetkým pripomína, že zatiaľ čo členovia OECD sa 
prostredníctvom úpravy oficiálne podporovaných vývozných úverov OECD zaväzujú 
dodržiavať vo svojich vývozných finančných aktivitách dohodnutý súbor 
environmentálnych, sociálnych noriem a noriem v oblasti verejnej správy, Čínu tieto 
pravidlá nezaväzujú;

16. pripomína, že zatiaľ čo členovia OECD sa dohodli na odporúčaniach OECD v oblasti 
podplácania a oficiálne podporovaných vývozných úverov, ktorých cieľom je odrádzať od 
podplácania zahraničných verejných činiteľov pri medzinárodných obchodných 
transakciách podporovaných oficiálnymi vývoznými úvermi a takéto uplácanie trestať, 
Čína tieto opatrenia nezaviedla; v tomto svetle považuje za osobitne dôležité, aby EÚ 
naďalej s Čínou diskutovala o vytváraní a zavádzaní spoločných noriem s OECD v oblasti 
rozvojovej pomoci, a to aj v oblasti odpúšťania dlhov;

17. 4. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala Čínu v úspešnom presadzovaní cieľov jej 
rozvojovej stratégie, ale aby postupne upustila od tradičných foriem rozvojovej spolupráce 
a pomoci a svoje vzťahy s Čínou v záujme oboch strán zamerala viac na obchod; v tomto 
smere zdôrazňuje, že nový prístup musí zohľadňovať skutočnosť, že Čína sa sama stala 
významným darcom, najmä v Afrike, a že preto jej rozvojová agenda týkajúca sa EÚ by 
sa skôr mala zameriavať na konkrétne oblasti spoločného záujmu; zdôrazňuje, že 
obchodné vzťahy EÚ a Číny by mali stále dopĺňať snahy a požiadavky v oblasti 
demokratického rozvoja;

18. vyzýva Komisiu, aby podporovala Čínu predovšetkým pri zvyšovaní efektívnosti jej 
poľnohospodárskej produkcie;

19. vyzýva Komisiu, aby tak spravila v dialógu s čínskymi orgánmi, aby sa zabezpečilo, že sa 
nezabudne na znevýhodnených a chudobných ľudí, ktorí majú v súčasnosti prospech z 
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rozvojových projektov EÚ;

20. vyzýva Komisiu, aby postupne ukončila rozvojovú pomoc Číne, ktorá v období 2007 –
2010 predstavovala 128 miliónov EUR, keďže Čína je nové trhové hospodárstvo a 
významný hospodársky a politický hráč na svetovej úrovni;

21. vyzýva Komisiu, aby do dialógu s Čínou zahrnula i problematiku čínskeho výkupu 
pozemkov v rozvojových krajinách;

22. pripomína, že Čína sa sama stáva významným darcom pomoci, a to napriek tomu, že 16 % 
z jej 1,3 miliardy obyvateľov stále žije pod hranicou chudoby;

23. vyzýva preto Komisiu, aby pristupovala k Číne ako k partnerovi a rešpektovala jej 
kultúrne tradície, a aby voči Číne uplatňovala rovnaké legitímne nároky v oblasti 
dodržiavania ľudských práv ako voči iným obchodným partnerom EÚ, a pritom 
podporovala prechod Číny k otvorenej spoločnosti založenej na právnom štáte 
a dodržiavaní ľudských práv a nabádala k dodržiavaniu základných pracovných noriem 
ILO; domnieva sa, že takýto prístup pomôže prekonať súčasné napätie, zintenzívniť ďalšie 
výmeny a zvýšiť vzájomné investície, čo povedie k situácii rovnako výhodnej pre oboch 
partnerov; 

24. vyzýva preto Komisiu, aby spolupracovala s Čínou ako s partnerom v oblasti 
medzinárodného rozvoja, a to v záujme výmeny osvedčených postupov a využívania 
konkurenčných výhod a rozličných silných stránok všetkých rozvojových partnerov 
v oblasti medzinárodného rozvoja, a teda poskytovania najlepšieho a najširšieho spektra 
podpory rozvojovým krajinám;

25. zdôrazňuje, že  vzhľadom na skutočnosť, že Čína je v súčasnosti druhým najväčším 
hospodárstvom na svete, musí otázka prístupu na trh v Európe a v Číne v každom prípade 
vychádzať zo zásady reciprocity; vyzýva na urýchlené dokončenie rokovaní z Dauhy; 
zdôrazňuje, že Čína musí naliehavo splniť medzinárodné normy v oblasti životného 
prostredia a svoje záväzky voči WTO, najmä v oblasti dodržiavania práv duševného 
vlastníctva; varuje pred vytvorením protekcionistického prostredia, a to najmä vzhľadom 
na súčasné hospodárske prostredie, keďže by to z dlhodobého hľadiska neprospievalo 
nielen dvojstranným politickým vzťahom, ale ani hospodárstvam EÚ a Číny, a bolo by to 
v rozpore s cieľmi v oblasti rozvoja stanovenými v stratégii EÚ 2020.

26. vyzýva Komisiu, aby s čínskymi partnermi rokovala o vytvorení spravodlivých a 
transparentných dovozných zmlúv a licencií na suroviny z rozvojových krajín, ktoré by 
boli priaznivo naklonené rozvoju; obáva sa predovšetkým narastajúcej konkurencie v 
oblasti surovín medzi Európskou úniou a Čínou a jej negatívneho vplyvu na rozvojové 
krajiny;

27. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné diplomatické cesty a 
iné nástroje na to, aby Čínu nabádali k tomu, aby sa zaviazala k medzinárodným normám 
transparentnosti v oblasti jej vývozného úverového financovania v rozvojových krajinách 
a iných obchodných opatreniach v rámci Číny aj za jej hranicami; naliehavo žiada 
Komisiu a členské štáty, aby sa naďalej snažili o zapojenie Číny do medzinárodných 
organizácií určujúcich normy a štandardy spojených s medzinárodným obchodným 
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systémom;

28. vyzýva EÚ a USA, aby s týmto novým hospodárskym gigantom na všetkých úrovniach 
spolupracovali k vzájomnému prospechu všetkých strán;

29. považuje za nevyhnutné, aby rozvojová politika EÚ a jej aktéri pracovali na budovaní 
schopnosti rozvojových krajín rokovať o pevných dohodách s Čínou – najmä ak sa tieto 
dohody týkajú prírodných zdrojov –, spravovať dlh a čeliť potenciálnym hrozbám pre 
miestnu produktivitu a trh pracovných miest, ktoré prináša prísun čínskych pracovníkov a 
výrobkov;

30. vyzýva Čínu, aby sa viac angažovala v celosvetových inštitúciách, pričom uznáva, že Čína 
už v súčasnosti zohráva plnohodnotnú a aktívnu úlohu v rámci OSN a v mierových 
misiách;

31. domnieva sa, že považovať čínsku angažovanosť v rozvojových krajinách za 
nespravodlivú konkurenciu a prichádzať s konfliktnou reakciou by bolo neproduktívne, a 
to predovšetkým pre samotné rozvojové krajiny; zdôrazňuje, že je v najlepšom záujme 
rozvojových krajín, ako aj širšej celosvetovej hospodárskej súťaže a rastu, aby podniky 
a subjekty z EÚ, ktoré chcú Číne konkurovať v oblasti obchodných a hospodárskych 
vzťahov s rozvojovými krajinami, museli pracovať na tom, aby predkladali návrhy, ktoré 
budú najpríťažlivejšie z hľadiska dlhodobej udržateľnosti a prínosov, a to vrátane 
aspektov týkajúcich sa životného prostredia, sociálnych vecí, ľudských práv a verejnej 
správy;
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