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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Kitajska postala država v vzponu, ki že od leta 1999 dosega stopnjo rasti v 
dvomestnih številkah in je od februarja 2011 drugo največje gospodarstvo na svetu; ker se 
Kitajska hkrati še vedno sooča s klasičnimi izzivi države v razvoju, zlasti v osrednjih 
pokrajinah;

B. ker je bil Kitajski za obdobje 2007–2013 dodeljen okvirni znesek za razvojno pomoč EU 
v višini 224 milijonov EUR; ker je Komisija marca 2011 napovedala drugi petletni projekt 
na področju trgovanja med EU in Kitajsko, v okviru katerega je Kitajski dodelila 
20 milijonov EUR pomoči EU, povezane s trgovino;

C. ker je gospodarska rast na Kitajskem od leta 1990 iz revščine dvignila pol milijarde ljudi; 
ker je kljub temu velik delež delavcev migrantov v mestih in podeželskega prebivalstva še 
vedno revnih in ker po podatkih Svetovne banke 207 milijonov Kitajcev še vedno živi pod 
pragom revščine;

D. ker je vzpon Kitajske kot nosilke razvoja v Afriki ena najbolj presenetljivih značilnosti 
zadnjih desetih let;

E. ker je odnose Kitajske z afriškimi državami krojila na primer potreba po zagotovitvi 
energetskih virov za podporo njenemu gospodarskemu razvoju;

F. ker obstajajo pomembne razlike med razvojnim sodelovanjem odbora za razvojno pomoč 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Kitajske; ker je kitajski 
program ugodnih posojil, usmerjen prek banke China Exim Bank, pomemben del kitajskih 
zunanjih odnosov in ker ugodna posojila veljajo za vezano pomoč;

G. ker so kitajske posebne ekonomske cone v Afriki namenjene ustvarjanju spodbudnega 
okolja, da bi tam poslovala kitajska mala in srednja podjetja; ker so imele po navedbah 
mednarodne skupine African Development Bank Group posebne ekonomske cone v 
podsaharski Afriki, ki jih upravlja Kitajska, doslej omejene rezultate v smislu naložb, 
omejena pa sta bila tudi njihov učinek na ustvarjanje delovnih mest in povezovanje z 
lokalnim gospodarstvom;

H. ker je kitajski protokol o pristopu edinstven, saj vsebuje vrsto posebnih obveznosti, ki se 
uporabljajo samo za Kitajsko, in sicer „obveznosti STO plus“ (kot v primeru izvoznih 
dajatev) ter „pravic STO minus“, da lahko članice Svetovne trgovinske organizacije 
(STO) sprejmejo zaščitne ukrepe proti kitajskemu izvozu, ki odstopa od splošnih pravil 
STO;

I. ker Kitajska potrebuje dostop do visoke tehnologije in distribucijskih mrež za naslednjo 
stopnjo svojega gospodarskega razvoja, ki bo temeljil na inovacijah, notranji trgovini in 
notranji porabi;
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J. ker je hitra gospodarska rast na Kitajskem deloma potekala na račun človekovih pravic ter 
deloma temelji na prisilnem delu in delu otrok;

K. ker Kitajski, ki ni članica OECD, ni treba upoštevati pravil te organizacije, s katerimi se: 
omejuje vezana pomoč, urejajo kreditne prakse ter predpisujejo najdaljši roki 
odplačevanja, razvrstitev držav glede na njihovo tveganje in najnižje obrestne mere, 
zahteva izmenjava informacij, nalagajo socialni in okoljski standardi ter standardi 
upravljanja finančnih dejavnosti;

L. ker je Kitajska druga največja trgovinska partnerica Evropske unije;

M. ker je Kitajska v zadnjih desetletjih dosegla pomemben družbeni napredek; ker je takšno 
izboljšanje kakovosti življenja za tako veliko število prebivalstva v tako kratkem času 
enkraten zgodovinski dogodek, saj se je revščine rešilo več kot 350 milijonov ljudi;

N. ker so Kitajski njene dejavnosti financiranja izvoza omogočile krepitev navzočnosti v 
mnogih državah v razvoju, zlasti v Afriki;

O. ker ima EU že od leta 1997 pri trgovanju z blagom strukturni primanjkljaj s Kitajsko, ki 
zahteva, da EU vzpostavi nov strateški okvir za sodelovanje s to državo;

P. ker bi tesnejši gospodarski odnosi s Kitajsko državam v razvoju lahko zelo koristili, zlasti 
v smislu razvoja infrastrukture;

Q. ker pa so kitajske dejavnosti financiranja posojil za izvoz v državah v razvoju lahko za
slednje škodljive v smislu upravljanja naravnih virov, vzdržnosti zadolževanja, izboljšanja 
upravljanja ter lokalnega zaposlovanja in produktivnosti;

R. ker je kitajsko sodelovanje v mednarodnem trgovinskem sistemu, ki temelji na odprtosti in 
preglednosti, bistveno za zagotavljanje mednarodne blaginje in trajnosti;

1. je kljub temu prepričan, da je intenzivna rast trgovine med vsemi državami članicami EU 
in Kitajsko najpomembnejši razvojni instrument za EU in Kitajsko, saj je odprta trgovina 
eno od najmočnejših gonil gospodarske rasti, boja proti revščini in ustvarjanja bogastva; 
vendar meni, da se zaradi izjemnosti obvez Kitajske v STO, v skladu s katerimi Kitajska 
ne more zaprositi za posebno in drugačno obravnavo kot druge države članice v razvoju, 
postavljajo vprašanja glede skladnosti in doslednosti; zato poziva Komisijo, naj glede na 
svojo razvojno politiko glede Afrike oceni skladnost in doslednost svoje trgovinske 
politike glede Kitajske;

2. poudarja, da imajo vzajemni dostop do trga, liberalizacija ter poglobitev sodelovanja na 
področju trgovine in naložb med Evropo in Kitajsko velik potencial; poudarja pa tudi, da 
je treba kot pogoj zagotoviti pošteno konkurenco, vzajemni dostop in jasno tržno ureditev, 
zlasti za neposredne tuje naložbe in zaščito pravic intelektualne lastnine;

3. ugotavlja, da Razvojni sklad Kitajska-Afrika (CADF) podpira vzpostavitev posebnih 
kitajskih ekonomsko-predelovalnih con v Afriki; se strinja z mednarodno skupino African 
Development Bank Group, da je treba kitajske naložbe povezati z nacionalno proizvodno 
verigo, da se zagotovi, da bodo te cone uspešno spodbujale industrializacijo, kar med 
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drugim pomeni: krepitev pravnih in ureditvenih predpisov, vključno s socialnimi in 
okoljskimi zaščitnimi ukrepi, kot tudi izboljšanje dostopa lokalnih družb in delavcev do 
teh con, da se zagotovi povezanost z lokalnim gospodarstvom;

4. meni, da bi morala trgovina spodbujati spoštovanje človekovih pravic na svetovni ravni in 
da bi morale vse trgovinske partnerice EU spoštovati konvencije Mednarodne organizacije 
dela (ILO), zlasti konvencijo o prisilnem delu, kar pomeni, da proizvodi iz zaporov ali 
zaporniških taborišč (laogai) ne bi smeli priti na trg EU;

5. poziva EU, naj poveča uspešnost pri trgovanju s Kitajsko z boljšo institucionalno 
organizacijo in s tem, da med državami članicami poišče skladno stališče do Kitajske;

6. ugotavlja, da sta rast Kitajske in njena zmožnost, da se v tridesetih letih spremeni iz 
nerazvite države v rastočo svetovno silo, prispevali k temu, da je Kitajska postala 
alternativni vir trgovanja in financiranja za tradicionalne partnerice Afrike;

7. se zaveda, da se učinek Kitajske na Afriko razlikuje glede na velikost, gospodarsko 
strukturo ter kakovost upravljanja in institucij v afriških gospodarstvih; meni, da je učinek 
kitajske trgovine na afriške države treba dodatno oceniti, tj. koliko bo trgovina s Kitajsko 
spodbudila dodatno specializacijo za primarne proizvode oziroma ali lahko pomaga 
afriškim gospodarstvom, da napravijo svojo proizvodnjo bolj raznoliko in da financirajo 
trajnostne projekte;

8. poudarja, da je nova vloga Kitajske kot pomembnega vira financiranja v Afriki povzročila 
precej skrbi v EU; zlasti poudarja, da so mednarodne organizacije in agencije za 
dvostransko pomoč tradicionalnih donatorjev kot pogoj za pomoč določile dobro 
upravljanje, za Kitajsko pa to ne velja; zato se boji, da bi lahko vpliv Kitajske dodatno 
oviral prizadevanja za izboljšanje upravljanja in zmanjšanje korupcije v Afriki, zlasti v 
njenih partnerskih državah, kot so Angola, Kongo, Nigerija in Sudan, za katere so 
značilne šibke institucije;

9. poudarja, da bi bilo treba razvojni učinek naložb v ekstraktivni sektor povečati z večjo 
preglednostjo postopka javnega naročanja in sklepanja pogodb ter bolj dejavnim 
sodelovanjem afriških organizacij civilne družbe pri nadzoru; zato poziva EU, naj 
spodbudi Kitajsko, da sprejme načela pobude za preglednost v ekstraktivni industriji;

10. meni, da bodo morale afriške vlade, če želijo izkoristiti prednosti sodelovanja med 
Kitajsko in Afriko, med drugim okrepiti svoje upravne institucije; vztraja tudi, da je treba 
nadgraditi politični dialog med Kitajsko in državami članicami EU, da bo Kitajska bolj 
pozorna na posledice svoje pomoči za upravljanje in okolje ter da se zagotovi, da bo 
kitajska pomoč dopolnilo pomoči tradicionalnih donatorjev, in ne njena konkurenca;

11. ugotavlja, da se v zvezi s kitajskimi naložbami v Afriki, ki so večinoma usmerjene prek 
banke Export-Import Bank, pojavljajo skrbi, npr. glede trajnosti pri projektih velikih 
spornih jezov za izkoriščanje vodne energije; strinja se s stališčem skupine African 
Development Bank Group, da bi bilo zaželeno izvajanje načel Equator – sklopa 
prostovoljnih standardov za ugotavljanje, ocenjevanje in upravljanje socialnih in okoljskih 
tveganj pri financiranju projektov – razširiti tudi na kitajske naložbe;
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12. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je večino obsežnih kitajskih projektov v Afriki izvajala 
pretežno kitajska delovna sila, meni, da je to eden od razlogov, da lokalna delovna sila še 
vedno ni usposobljena in da so učinki za prebivalstvo v smislu zaposlitve minimalni;

13. meni, da morajo afriške države povečati dodano vrednost svoje proizvodnje ne glede na 
države partnerice, kar vključuje razvijanje orodij, na primer za povečanje povpraševanja 
po afriški nekvalificirani delovni sili za naložbene projekte;

14. se zaveda, da je hitra gospodarska rast na Kitajskem sicer ustvarila ogromno bogastvo, 
zlasti za mestno prebivalstvo, vendar je obenem povečala razkorak med mestnimi območji 
in podeželjem, kjer živi 50,3 % kitajskega celinskega prebivalstva, in s tem prispevala k 
procesu urbanizacije in odseljevanja s podeželja, zaradi česar leta 2011 prvič več kot 
polovica kitajskega prebivalstva živi v mestih;

15. poudarja, da se kitajska pomoč na več načinov razlikuje od pomoči držav članic OECD; 
zlasti opozarja na to, da so se države članice OECD v sporazumu OECD o uradno 
podprtih izvoznih kreditih obvezale, da bodo svoje izvozne finančne dejavnosti izvajale v 
skladu z dogovorjenim sklopom okoljskih in socialnih standardov ter standardov 
upravljanja, Kitajske pa ta pravila ne obvezujejo;

16. opozarja tudi na to, da so se države članice OECD dogovorile o priporočilih OECD o 
podkupovanju in o uradno podprtih izvoznih kreditih, ki naj bi odvračala od podkupovanja 
tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju, podprtem z uradnimi izvoznimi 
krediti, in ga kaznovala, Kitajska pa teh ukrepov še ni sprejela; zato ocenjuje kot izjemno 
pomembno, da EU sodeluje v nadaljnji razpravi s Kitajsko, da se razvijejo in izvajajo 
skupni standardi z OECD glede razvojne pomoči, vključno z odpisom dolga;

17. poziva Komisijo, naj Kitajsko še naprej podpira pri uspešnem izvajanju njenih ciljev 
razvojne strategije, vendar naj se v interesu obeh strani s postopnim zmanjševanjem 
uradne razvojne pomoči od leta 2013 naprej preusmeri od tradicionalnega razvojnega 
sodelovanja in pomoči k bolj uravnoteženim, trgovinsko usmerjenim odnosom s Kitajsko; 
glede tega poudarja, da je treba pri novem pristopu upoštevati dejstvo, da je Kitajska sama 
postala pomemben donator, zlasti v Afriki, in da bi bilo treba njen razvojni program z EU 
raje osredotočiti na konkretna področja skupnega interesa; poudarja, da je treba trgovinske 
odnose EU s Kitajsko nenehno dopolnjevati s prizadevanji in zahtevami za demokratični 
razvoj;

18. poziva Komisijo, naj Kitajsko podpira predvsem pri povečanju produktivnosti njene 
kmetijske proizvodnje;

19. poziva Komisijo, naj to naredi v dialogu s kitajskimi oblastmi, da se zagotovi, da 
prikrajšani in revni ljudje, ki imajo zdaj koristi od razvojnih projektov EU, ne bodo 
pozabljeni;

20. poziva Komisijo, naj postopno odpravi razvojno pomoč Kitajski, ki je za obdobje 2007–
2010 znašala 128 milijonov EUR, saj je Kitajska nastajajoče tržno gospodarstvo in 
pomemben gospodarski in politični akter na svetovni ravni;

21. poziva Komisijo, naj v pogovore s Kitajsko nemudoma vključi tudi problematiko 
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kitajskega kupovanja zemljišč v državah v razvoju;

22. poudarja, da Kitajska postaja pomemben samostojen donator pomoči, čeprav približno 
16 % njenih 1,3 milijarde prebivalcev še vedno živi pod pragom revščine;

23. glede na to poziva Komisijo, naj Kitajsko obravnava kot partnerico, spoštuje njeno 
kulturno izročilo in ji postavi enake legitimne zahteve glede spoštovanja človekovih 
pravic kot drugim trgovinskim partnericam EU, pri tem pa naj podpira prehod te države k 
odprti družbi, ki temelji na pravni državi in spoštovanju človekovih pravic, in vztraja, naj 
Kitajska spoštuje temelje standarde dela ILO; meni, da bo tak pristop pomagal premagati 
trenutne napetosti, pospešil nadaljnjo izmenjavo in povečal medsebojne naložbe, kar bo 
koristno za obe partnerici; 

24. glede na to poziva Komisijo, naj s Kitajsko sodeluje kot s partnerico pri mednarodnem 
razvoju, da bi izmenjala praktične zglede, uporabila primerjalne prednosti in različne 
dobre lastnosti vseh mednarodnih razvojnih partneric ter s tem zagotovila najboljšo in 
najobsežnejšo podporo državam v razvoju;

25. poudarja, da mora zdaj, ko je Kitajska drugo največje gospodarstvo na svetu, vprašanje 
dostopa do trgov med Evropo in Kitajsko v vsakem primeru temeljiti na načelu 
vzajemnosti; poziva k hitremu zaključku pogajanj iz Dohe; poudarja, da mora Kitajska 
nujno izpolniti mednarodne okoljske standarde in svoje obveznosti v okviru STO, zlasti 
glede pravic intelektualne lastnine; opozarja na nevarnost uporabe zaščitnih ukrepov, 
zlasti v trenutnem gospodarskem ozračju, saj to ne bi dolgoročno škodovalo samo 
dvostranskim političnim odnosom, temveč tudi gospodarstvu EU in Kitajske, poleg tega 
pa bi nasprotovalo razvojnim ciljem EU, opredeljenim v strategiji EU 2020;

26. poziva Komisijo, naj se s kitajskimi partnerji pogovarja o oblikovanju poštenih in 
preglednih uvoznih pogodb in koncesije za surovine iz držav v razvoju, ki bi spodbujale 
razvoj; je zaskrbljen zaradi čedalje hujše konkurence med Evropsko unijo in Kitajsko na 
področju surovin in zaradi njunega tekmovanja v škodo držav v razvoju;

27. poziva Komisijo in države članice, naj uporabijo vse obstoječe diplomatske poti in druga 
orodja, da bi spodbudile Kitajsko, naj se zaveže uporabi mednarodnih standardov 
preglednosti za financiranje izvoznih kreditov v državah v razvoju ter drugih s trgovino 
povezanih ukrepov, tako na Kitajskem kot v tujini; poziva Komisijo in države članice, naj 
si še naprej prizadevajo za vključevanje Kitajske v mednarodne organizacije za določanje 
norm in standardov, povezanih z mednarodnim trgovinskim sistemom;

28. poziva EU in ZDA, naj tega nastajajočega gospodarskega velikana vključujejo na vseh 
ravneh v vzajemno korist vseh strani;

29. meni, da je nujno, da razvojna politika in akterji EU krepijo zmogljivost držav v razvoju, 
da se s Kitajsko trdo pogajajo – zlasti ko gre za naravne vire –, da upravljajo dolg in se 
soočajo z morebitnimi tveganji za lokalno produktivnost in trge dela, ki jih povzroča 
množično priseljevanje kitajskih delavcev in uvoz kitajskih proizvodov;

30. poziva Kitajsko, naj se bolj vključi v svetovne institucije, ob zavedanju, da že ima celovito 
in dejavno vlogo v ZN in v mirovnih misijah;
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31. meni, da bosta stališče, da je kitajsko delovanje v državah v razvoju nepošteno, in 
konflikten odziv neproduktivna, predvsem za države v razvoju; poudarja, da morajo v 
korist držav v razvoju in tudi širše svetovne konkurence in rasti podjetja in akterji iz EU, 
ki tekmujejo s Kitajsko na področju trgovine in gospodarskih odnosov z državami v 
razvoju, pripraviti najprivlačnejše ponudbe v smislu dolgoročne trajnosti in koristi, 
vključno z okoljskimi in družbenimi vidiki in vidiki spoštovanja človekovih pravic in 
upravljanja.
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