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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Kina har blivit en tillväxtekonomi som uppvisat tvåsiffriga tillväxttakter sedan 1999 och 
är nu, sedan februari 2011, världens näst största ekonomi. Samtidigt står Kina, särskilt i de 
inre provinserna, fortfarande inför ett utvecklingslands klassiska utmaningar.

B. Ett vägledande belopp på 224 miljoner EUR i utvecklingsstöd från EU anslogs för Kina 
för perioden 2007–2013. I mars 2011 tillkännagav kommissionen ett andra femårigt 
handelsprojekt mellan EU och Kina och tilldelade Kina 20 miljoner EUR i 
handelsrelaterat EU-bistånd.

C. Genom Kinas ekonomiska tillväxt har en halv miljard människor kunnat ta sig ur 
fattigdomen sedan 1990. Fortfarande lever emellertid en stor del av städernas migrerande 
arbetstagare och landsbygdens befolkning i fattigdom. Enligt Världsbanken lever 
fortfarande 207 miljoner kineser under fattigdomsgränsen.

D. Kinas växande betydelse som utvecklingsaktör i Afrika är ett av de mest slående inslagen 
de senaste tio åren.

E. Kinas förbindelser med afrikanska länder har till exempel präglats av landets behov att få 
tag i energiresurser till stöd för sin ekonomiska utveckling.

F. Det finns viktiga skillnader mellan OECD–DAC:s och Kinas utvecklingssamarbete. Kinas 
program för subventionerade lån, som kanaliseras genom Kinas Eximbank, spelar en 
viktig roll för Kinas utrikesförbindelser. Subventionerade lån betraktas som bundet 
bistånd.

G. Syftet med Kinas särskilda ekonomiska zoner i Afrika är att skapa ett gynnsamt klimat för 
att små och medelstora kinesiska företag ska våga satsa utomlands. Enligt Afrikanska 
utvecklingsbankgruppen har kinesiska särskilda ekonomiska zoner i Afrika söder om 
Sahara hittills haft begränsad framgång när det gäller investeringar, eftersom deras 
sysselsättningsskapande effekter och integrering i den lokala ekonomin har varit 
begränsade.

H. Kinas protokoll om anslutning är unikt genom att det inbegriper ett antal särskilda 
åtaganden som endast gäller för Kina i form av ”WTO plus-åtaganden” (vilket är fallet när 
det gäller exportavgifter) samt ”WTO minus-rättigheter” som gör det möjligt för 
WTO-medlemmar att vidta skyddsåtgärder mot kinesisk export som avviker från allmänna 
WTO-regler.

I. Kina behöver tillgång till avancerad teknik och distributionsnät för nästa fas i sin 
ekonomiska utveckling, som kommer att baseras på innovation samt inhemsk handel och 
konsumtion.

J. Kinas snabba ekonomiska tillväxt har delvis skett på bekostnad av de mänskliga 
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rättigheterna och bygger delvis på tvångsarbete och barnarbete.

K. Kina, som inte är medlem i OECD, är inte skyldigt att iaktta OECD:s regler som 
begränsar bundet bistånd, reglerar kreditgivningsmetoderna och fastställer maximala 
återbetalningstider, klassificerar länder i riskkategorier och fastställer minimiräntesatser, 
kräver informationsutbyte och fastställer sociala och miljömässiga standarder samt 
styrningsstandarder på finansieringsområdet.

L. Kina är Europeiska unionens näst största handelspartner.

M. Kina har under de senaste årtiondena gjort viktiga sociala framsteg. En sådan förbättring 
av livskvaliteten för en så enorm befolkning under en så kort tidsperiod är unik historiskt 
sett och har lett till att fattigdomen har minskat för över 350 miljoner människor.

N. Kinesisk exportfinansieringsverksamhet har gjort det möjligt för Kina att öka sin närvaro i 
många utvecklingsländer, särskilt i Afrika.

O. EU har haft ett strukturellt underskott i varuhandeln med Kina sedan 1997, vilket innebär 
att EU måste inrätta en ny strategisk ram för samarbetet med Kina.

P. Djupare ekonomiska förbindelser med Kina innebär avsevärda potentiella fördelar för 
utvecklingsländerna, särskilt när det gäller utveckling av infrastruktur.

Q. Kinas exportkreditfinansieringsverksamhet i utvecklingsländer utgör dock ett potentiellt 
hot mot utvecklingsländerna när det gäller förvaltning av naturresurser, hållbar 
skuldsättning, förbättrad styrning och lokal sysselsättning och produktivitet.

R. Kinas deltagande i ett internationellt handelssystem som bygger på öppenhet och 
transparens är absolut nödvändigt för att säkerställa internationellt välstånd och hållbarhet.

1. Europaparlamentet är övertygat om att den starka tillväxten i handeln mellan alla 
EU-medlemsstater och Kina utgör ett mycket viktigt utvecklingsinstrument för både EU 
och Kina, eftersom öppen handel är en av de mest effektiva drivkrafterna för ekonomisk 
tillväxt, kampen mot fattigdom och skapande av välstånd. Parlamentet anser dock att den 
unika karaktären av Kinas åtagande gentemot WTO, som hindrar Kina från att sträva efter 
”särskild och differentierad behandling”, såsom andra utvecklingsländer som är 
WTO-medlemmar, väcker frågor om enhetlighet och konsekvens. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att utvärdera enhetligheten i och konsekvensen av sin handelspolitik 
gentemot Kina mot bakgrund av sin utvecklingspolitik gentemot Afrika.

2. Europaparlamentet påpekar att det finns en stor potential i ömsesidigt marknadstillträde, 
liberalisering samt fördjupat samarbete inom handel och investeringar mellan Europa och 
Kina. En förutsättning för detta är garantier för lojal konkurrens, ömsesidigt tillträde och 
klart reglerade marknadsvillkor, särskilt för utländska direktinvesteringar och skydd av 
internationell immaterialrätt. 

3. Europaparlamentet noterar att utvecklingsfonden för Kina och Afrika (CADF) stödjer 
inrättandet av särskilda kinesiska ekonomiska zoner i Afrika. Parlamentet ställer sig 
bakom Afrikanska utvecklingsbankgruppens åsikt att de kinesiska investeringarna måste 
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integreras i den nationella produktionskedjan så att dessa zoner på ett effektivt sätt främjar 
industrialisering, vilket bland annat innebär en förstärkning av lagstiftning och 
regleringar, bland annat sociala och miljömässiga skydd, samt förbättrad tillgång till 
zonerna för lokala företag och arbetstagare så att det finns kopplingar till den lokala 
ekonomin.

4. Europaparlamentet anser att handeln bör främja mänskliga rättigheter på global nivå och 
att EU:s samtliga handelspartner bör respektera ILO-konventionerna, särskilt 
konventionen mot tvångsarbete, vilket innebär att produkter som tillverkas i fängelser och 
fångläger (Lao Gai) inte bör tillåtas på EU-marknaden.

5. Europaparlamentet uppmanar EU att förbättra sin effektivitet när det gäller handel med 
Kina genom att förbättra den institutionella organisationen samt nå fram till en 
sammanhängande ståndpunkt gentemot Kina bland medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet noterar att Kinas tillväxt och dess förmåga att på trettio år gå från att 
vara ett underutvecklat land till en framväxande världsmakt har bidragit till att göra Kina 
till en alternativ källa för handel och finansieringar vid sidan av Afrikas traditionella 
partner.

7. Europaparlamentet är medvetet om att Kinas inverkan på Afrika varierar beroende på de 
afrikanska ekonomiernas storlek, ekonomiska strukturer samt kvalitet på förvaltning och 
institutioner. Parlamentet anser att effekterna av Kinas handel med afrikanska länder 
måste utvärderas ytterligare, bland annat frågan om i vilken utsträckning handel med Kina 
främjar en ytterligare inriktning på råvaror, eller om den kan hjälpa de afrikanska 
ekonomierna att diversifiera sin produktion och finansiera hållbara projekt.

8. Europaparlamentet understryker att Kinas nya roll som viktig finansieringskälla i Afrika 
har väckt oro i EU. Parlamentet understryker särskilt att medan internationella 
organisationer och traditionella givares bilaterala stödorgan har kopplat sitt stöd till 
villkoret att samhällsstyrningen är god, är detta inte fallet när det gäller Kina. Parlamentet 
befarar därför att Kinas inflytande skulle kunna innebära att ansträngningarna att förbättra 
samhällsstyrningen och minska korruptionen i Afrika fördröjs ytterligare, särskilt i de 
partnerländer som kännetecknas av svaga institutioner såsom Angola, Kongo, Nigeria och 
Sudan.

9. Europaparlamentet betonar att investeringarnas genomslagskraft för utvecklingen i 
utvinningssektorn bör förstärkas genom ökad transparens i anbuds- och 
upphandlingsprocessen och ett mer aktivt involverande av afrikanska organisationer inom 
det civila samhället i tillsynen. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att 
uppmuntra Kina att anamma principerna i utvinningsindustrins transparensinitiativ.

10. Europaparlamentet anser att om fördelar ska kunna dras av samarbetet mellan Kina och 
Afrika krävs det bland annat att de afrikanska regeringarna stärker sina styrande 
institutioner. Parlamentet insisterar också på behovet att uppgradera den politiska dialogen 
mellan Kina och EU:s medlemsstater för att få Kina att uppmärksamma följderna av sitt 
stöd för styrningen och miljön, samt att se till att Kinas bistånd kompletterar snarare än 
konkurrerar med bistånd från de traditionella givarna.
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11. Europaparlamentet noterar att Kinas investeringar i Afrika, som främst kanaliseras genom 
Export-Import Bank, ger upphov till oro, till exempel om projektens hållbarhet, såsom när 
det gäller stora kontroversiella projekt för vattenkraftsdammar. Parlamentet håller med 
Afrikanska utvecklingsbankgruppen om att det som ett första steg skulle vara önskvärt att 
även kinesiska investeringar omfattas av genomförandet av ekvatorsprinciperna, som är en 
frivillig uppsättning normer för fastställande, bedömning och hantering av sociala och 
miljömässiga risker i samband med projektfinansiering.

12. Europaparlamentet noterar med oro att en majoritet av Kinas storskaliga projekt i Afrika 
har genomförts av till övervägande del kinesisk arbetskraft. Parlamentet anser att detta är 
en av anledningarna till att den lokala arbetskraften fortfarande är outbildad, och de 
positiva sysselsättningseffekterna för befolkningen är minimala.

13. Europaparlamentet anser att de afrikanska länderna behöver öka mervärdet av sin 
produktion, oavsett vilka som är deras partnerländer. Detta innebär utveckling av verktyg 
för att till exempel öka efterfrågan på outbildad afrikansk arbetskraft till 
investeringsprojekt.

14. Europaparlamentet är medvetet om det faktum att även om Kinas snabba ekonomiska 
utveckling har skapat ett omfattande välstånd, särskilt för stadsbefolkningen, har det också
ökat skillnaderna mellan stadsområden och landsbygdsområden, där 50,3 procent av 
Kinas fastlandsbefolkning lever och därmed bidragit till en urbaniseringsprocess och 
utflyttning från landsbygden som medfört att mer än hälften av den kinesiska 
befolkningen 2011 för första gången bodde i städer.

15. Europaparlamentet påpekar att Kinas bistånd skiljer sig på flera sätt från OECD-ländernas 
bistånd. Parlamentet påpekar särskilt att OECD-länderna genom OECD-
överenskommelsen om riktlinjer för statsstödda exportkrediter åtagit sig att iaktta en 
överenskommen uppsättning standarder för miljö, sociala frågor och styrelseformer i sin 
exportfinansieringsverksamhet, medan Kina inte förbundit sig att följa dessa.

16. Europaparlamentet påpekar också att OECD-medlemmarna enats om att iaktta 
OECD-rekommendationerna om mutor och statsstödda exportkrediter, som har som syfte 
att hindra och bestraffa bestickning av utländska offentliga tjänstemän i samband med 
internationella affärstransaktioner som stöds av officiella exportkrediter, men att dessa 
åtgärder ännu inte har antagits av Kina. Parlamentet anser mot bakgrund av detta att det är 
särskilt viktigt att EU inleder ytterligare diskussioner med Kina för att utveckla och 
genomföra gemensamma standarder tillsammans med OECD om utvecklingsbistånd, som 
även omfattar skuldlättnad.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja Kina i landets 
framgångsrika genomförande av sina utvecklingspolitiska mål, men att samtidigt gradvis 
gå över från traditionellt utvecklingssamarbete och bistånd, genom en gradvis minskning 
av det officiellt utvecklingsbistånd fram till 2013, i riktning mot ett mer balanserat, 
handelsinriktat förhållande med Kina i båda sidors intressen. Parlamentet betonar i detta 
avseende att den nya strategin måste ta hänsyn till att Kina självt har blivit en viktig givare 
särskilt i Afrika, och att Kinas utvecklingsagenda med EU därför snarare bör inriktas på 
konkreta områden av gemensamt intresse. Parlamentet betonar att EU:s 
handelsförbindelser med Kina även i fortsättningen bör åtföljas av insatser för och krav på 



AD\885890SV.doc 7/9 PE467.016v02-00

SV

demokratisk utveckling.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt stödja Kina att öka 
produktiviteten i jordbruksproduktionen.  

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra detta i dialog med de kinesiska 
myndigheterna för att se till att missgynnade och fattiga människor som för närvarande 
omfattas av EU:s utvecklingsprojekt inte lämnas i sticket.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fasa ut utvecklingsbiståndet till Kina 
vilket uppgår till 128 miljoner EUR för perioden 2007–2010 eftersom Kina är en 
tillväxtmarknad och en viktig ekonomisk och politisk aktör globalt.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i dialogen med Kina utan dröjsmål ta upp 
frågan om de kinesiska uppköpen av mark i utvecklingsländerna.

22. Europaparlamentet påpekar att Kina är på väg att bli en viktig givare för egen del, trots att 
ungefär 16 procent av landets 1,3 miljarder människor fortfarande lever under 
fattigdomsgränsen.

23. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att behandla Kina som en partner, 
med respekt för landets kulturella traditioner och samtidigt stödja Kinas övergång till ett 
öppet samhälle baserat på rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter och 
se till att Kina respekterar de grundläggande ILO-arbetsnormerna. Ett sådant 
tillvägagångssätt skulle bidra till att komma över nuvarande spänningar, intensifiera 
ytterligare handelsutbyte och öka ömsesidiga investeringar, vilket skulle gynna båda 
parter. 

24. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att arbeta tillsammans med Kina som 
en partner i den internationella utvecklingen för att utbyta bästa praxis och utnyttja 
samtliga internationella utvecklingspartners komparativa och olikartade fördelar och på så 
sätt förse utvecklingsländerna med bästa och bredast möjliga stöd.

25. Europaparlamentet betonar att eftersom Kina nu är den näst största ekonomin i världen 
måste frågan om marknadstillträde mellan Europa och Kina under alla omständigheter 
baseras på principen om ömsesidighet. Parlamentet vill se ett snabbt slutförande av Doha-
förhandlingarna. Parlamentet betonar att Kina omedelbart måste uppfylla internationella 
miljönormer och sina WTO-förpliktelser, särskilt när det gäller immaterialrätt. 
Parlamentet varnar för tillgripandet av protektionistiska åtgärder, särskilt mot bakgrund av 
det nuvarande ekonomiska klimatet, eftersom detta skulle vara skadligt inte bara för de 
bilaterala politiska förbindelserna, utan även för EU:s och Kinas ekonomier på lång sikt 
och skulle strida mot EU:s utvecklingsmål såsom de fastställts i EU 2020-strategin.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra samtal med de kinesiska partnerna 
om rättvisare, transparentare och mer utvecklingsfrämjande importavtal och koncessioner 
för råvaror från utvecklingsländer. Parlamentet är bekymrat över den tilltagande 
konkurrensen om råvaror mellan EU och Kina och de negativa följderna av denna för 
utvecklingsländerna.
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27. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att använda 
sig av alla tillgängliga diplomatiska kanaler och andra verktyg för att uppmuntra Kina att 
förbinda sig att iaktta internationella standarder om transparens när det gäller landets 
exportkreditfinansieringsverksamhet i utvecklingsländer och andra handelsrelaterade 
åtgärder, både i Kina och i andra länder. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
och medlemsstaterna att fortsätta arbeta för att involvera Kina i internationella 
normerings- och standardiseringsorganisationer med anknytning till det internationella 
handelssystemet.

28. Europaparlamentet uppmanar EU och Förenta staterna att engagera sig på alla nivåer med 
denna nya ekonomiska jätte för alla parters ömsesidiga nytta.

29. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att EU:s utvecklingspolitik och 
utvecklingsaktörer strävar efter att förstärka utvecklingsländernas förmåga att förhandla 
fram solida överenskommelser med Kina − särskilt när dessa överenskommelser rör 
naturresurser − för att hantera skulder och bemöta de potentiella hoten mot den lokala 
produktiviteten och arbetsmarknaden från inflödet av kinesiska arbetstagare och 
produkter.

30. Europaparlamentet uppmanar Kina att engagera sig mer i globala institutioner, men 
erkänner samtidigt att Kina redan spelar en fullvärdig och aktiv roll i FN och i 
fredsbevarande uppdrag.

31. Europaparlamentet anser att det framför allt för utvecklingsländerna själva inte är 
produktivt att betrakta Kinas engagemang i utvecklingsländer som illojal konkurrens och 
reagera konfrontativt. Parlamentet betonar att med hänsyn till utvecklingsländernas bästa 
och en bredare global konkurrens och tillväxt måste företag och aktörer i EU som försöker 
konkurrera med Kina, i handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med 
utvecklingsländerna, arbeta för att komma med erbjudanden som är de mest attraktiva när 
det gäller hållbarhet och fördelar på lång sikt, inklusive miljömässiga och sociala aspekter 
samt aspekter som avser mänskliga rättigheter och styrelseformer.
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