
P6_TA-PROV(2008)0173
Политиката на Китай и нейното отражение върху Африка  
Резолюция на Европейския парламент oт 23 април 2008 г. относно политиката на 
Китай и нейното отражение върху Африка (2007/2255(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид политическия диалог между ЕС и Китай, официално започнат през 
1994 г. в израз на признание на статута на Китай като бъдеща световна сила и на 
произтичащите от това особено широкообхватни международни задължения,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „Дългосрочна политика за отношенията между Китай и Европа“ 
(COM(1995)0279), и резолюцията на Парламента от 12 юни 1997 г. относно 
съобщението на Комисията относно дългосрочната политика за отношенията 
между Китай и Европа1,

– като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г.,

– като взе предвид Пекинската декларация от Форума за сътрудничество между 
Китай и Африка (FOCAC) и неговата програма от октомври 2000 г. за 
сътрудничество между Китай и Африка в областта на икономическото и 
социалното развитие,

– като взе предвид Декларацията от Кайро (2000 г.) от срещата на върха Африка-
Европа под егидата на Организацията за африканско единство (OAЕ) и ЕС,

– като взе предвид доклада за 2001 г. на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), озаглавен „Насоки на Комитета за подпомагане 
на развитието: Стратегии за устойчиво развитие: Насоки за сътрудничество за 
развитие“,

– като взе предвид Акта за създаване на Африканския съюз (АС), който бе приет на 
11 юли 2000 г. и влезе в сила на 26 май 2001 г., и документа на африканските 
лидери от октомври 2001 г., озаглавен „Новото партньорство за развитие на 
Африка“ (NEPAD), който беше обявен за програма на АС на първата му среща на 
върха,

– като взе предвид политическите документи на Китай относно ЕС (2003 г.)2 и 
относно африканската политика (2006 г.)3,

– като взе предвид политическия документ на Комисията, озаглавен „Развиващо се 
партньорство - споделени интереси и предизвикателства в областта на отношенията 
между ЕС и Китай“ (COM(2003)0533), одобрен от Европейския съвет на 13 
октомври 2003 г., 

                                               
1 ОВ С 200, 30.6.1997 г., стр. 158.
2 Пекин, октомври 2003 г., http://www.china-un.ch/eng/xwdt/t88637.htm.
3 Пекин, 12 януари 2006 г., http://www.gov.cn/misc/2006-01/12/content_156490.htm.



– като взе предвид стратегическото партньорство между ЕС и Китай, чието начало 
беше поставено през 2003 г.,

– като взе предвид плана за действие от Адис Абеба от Форума за сътрудничество 
между Китай и Африка, публикуван през декември 2003 г.,

– като взе предвид стратегическия план за периода 2004-2007 г. на комисията на АС, 
приет на 7 юли 2004 г. на третата среща на върха на африкански държавни и 
правителствени ръководители в Адис Абеба, Етиопия,

– като взе предвид Парижката декларация относно ефективността на помощите, 
одобрена от много европейски и африкански страни, както и от Китай, на 2 март 
2005 г. след форума на високо равнище относно ефективността на помощите,

– като взе предвид ангажиментите, поети от Г-8 в Гленийгълс на 8 юли 2005 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 декември 2005 г.
относно „ЕС и Африка: Към стратегическо партньорство“,

– като взе предвид заключенията, приети от Съвета по общи въпроси и външни 
отношения (GAERC) на заседанието му от 3 октомври 2005 г., в които се изразява 
подкрепата на ЕС по отношение на международен договор за търговия с оръжие в 
рамките на ООН, който би установил задължителни общи стандарти за световната 
търговия с конвенционални оръжия1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „ЕС-Китай: По-близки партньори, повече отговорности“ 
(COM(2006)0631) и придружаващия го работен документ на Комисията, озаглавен 
„По-близки партньори, повече отговорности: Политически документ относно 
търговията и инвестициите на ЕС и Китай: Конкуренция и партньорство“ 
(COM(2006)0632),

– като взе предвид Деветата среща на върха между ЕС и Китай, състояла се във 
Финландия през септември 2006 г. и съвместната декларация след нейното 
приключване; 

– като взе предвид заключенията от GAERC относно Китай, приети на 11 декември 
2006 г.,

– като взе предвид Устава на ООН и Резолюция 1674 (2006 г.) на Съвета за сигурност 
на ООН относно защитата на гражданите при въоръжен конфликт, 

– като взе предвид програмата за действие на ООН за предотвратяване, борба срещу 
и изкореняване на всички аспекти на незаконната търговия с малки оръжия и леко 
въоръжение2,

– като взе предвид съвместното изявление на Съвета и представителите на 
правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, 
Европейския парламент и Комисията относно „Политиката на развитие на 

                                               
1 2678-мо заседание на Съвета на Европейския съюз, Люксембург, 3 октомври 2005 г.
2 Документ на ООН A/Conf. 192/15, юли 2001 г., http://disarmament.un.org/cab/poa.html.



Европейския съюз: Европейският консенсус (2006 г.)“1,

– като взе предвид резолюцията си от 7 септември 2006 г. относно отношенията 
между ЕС и Китай2,

– като взе предвид стратегическото партньорство между Африка и ЕС, Съвместната 
стратегия и план за действие Африка-ЕС (2007 г.) и партньорството между Африка 
и ЕС в областта на търговията и регионалната интеграция, както и в областта на 
науката, информационното общество и космоса,

– като взе предвид стартирането на партньорството между ЕС и Африка за 
изграждане на инфраструктури (2007 т.), което отразява необходимостта да се 
инвестира в инфраструктурни връзки (транспорт, енергетика, водоснабдяване и 
информационни и компютърни технологии), за да се улесни устойчивото развитие,

– като взе предвид декларацията на стопанския форум между ЕС и Африка по повод 
на втората среща на върха между ЕС и Африка (2007 г.),

– като взе предвид средносрочния доклад на ООН за 2007 г. относно Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), в който се заявява, че Африка на юг от Сахара не 
е на път да постигне нито една от ЦХР и че сегашният темп на усилията за 
намаляване на бедността в Африка трябва да бъде удвоен, за да може до 2015 г. да 
бъде постигната ЦХР, свързана с намаляване наполовина на броя на населението, 
живеещо в крайна бедност, 

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „От Кайро до Лисабон - Стратегическото партньорство между ЕС и 
Африка“ (COM(2007)0357) и съвместния документ на Комисията и секретариата на 
Съвета, озаглавен „Отвъд Лисабон: Ефективност на стратегическото партньорство 
между ЕС и Африка“ (SEC(2007)856),

– като взе предвид националния стратегически документ на ЕС по отношение на 
Китай (2007-2013 г.) и многогодишната индикативна програма за периода 2007-
2010 г.3, чрез която ЕС отделя 128 милиона евро за помощи за сътрудничеството за 
развитие за Китай,

– като взе предвид съвместното изявление от десетата среща на върха между Китай и 
ЕС, прието в Пекин на 28 ноември 2007 г.,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по развитие (A6-0080/2008),

А. като има предвид, че устойчивото развитие в Африка може да бъде значително 
насърчено или повлияно от действията на нововъзникващи сили като Китай;

Б. като има предвид, че африканските държави носят основната отговорност за 
политическото, социално, икономическо и екологично въздействие от присъствието 

                                               
1 OВ C 46, 24.2.2006 г , стp.1.
2 OВ C 305 E, 14.12.2006 г., стp. 219.
3 http://ec.europa.eu/external_relations/china/csp/index.htm



на чуждестранни граждани, организации и правителства на техните територии;

В. като отбелязва, че както ЕС, така и Китай са се ангажирали да допринасят за мира, 
сигурността и устойчивото развитие в Африка;

Г. като има предвид, че ЕС е най-големият донор на помощи и търговски партньор на 
Африка; като има предвид, че Китай е обявил увеличаване на икономическото
сътрудничество и на ангажиментите за помощи и че той би могъл да се превърне в 
най-големия търговски партньор на Африка до 2010 г.;

Д. като има предвид, че африканската стратегия за устойчиво развитие трябва да 
гарантира, че включването на неафрикански участници не накърнява развитието; 
като има предвид, че по тази причина се приветства създаването на работна група 
на Африканския съюз относно стратегическите партньорства на Африка с 
нововъзникващите сили;

Е. като има предвид, че се приветстват инициативите, които подкрепят диалога с 
Африка, като например срещите на върха между Китай и Африка и между ЕС и 
Африка, форумът за сътрудничество между Китай и Африка (FOCAC), 
партньорството между ЕС и Африка, инструментите на ЕС и Африка за мир, 
енергия и вода, партньорството между ЕС и Африка в областта на 
инфраструктурата, проведените в рамките на Споразумението от Котону1 диалози, 
както и всички други диалози, които се провеждат между ЕС или Китай и 
африкански организации;

Ж. като има предвид, че през ноември 2006 г. в Пекин се проведе третата среща на 
върха на форума за сътрудничество между Китай и Африка, и че беше приета 
декларация, провъзгласяваща установяването на „нов тип стратегическо 
партньорство“ между Китай и Африка; като има предвид, че чрез това партньорство 
едновременно се посреща предизвикателството на икономическата глобализация и 
се насърчава общото развитие, но изключва редица африкански държави, признали 
Тайван;

З. като има предвид, че Китай, в качеството си на постоянен член на Съвета за 
сигурност на ООН, носи особена отговорност за укрепване на световния мир и 
сигурност; като има предвид, че ЕС приветства ангажиментите на Китай към 
различни многостранни рамки, като например тези под егидата на Организацията 
на обединените нации (ООН), Международната организация на труда (МОТ), 
Международния валутен фонд (МВФ), Световната банка, Световната търговска 
организация (СТО) и Протокола от Киото;

Устойчиво развитие

И. като има предвид, че ЕС се е ангажирал да увеличи равнището на предоставяната 
от него официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7 % от БВП до 2015 г. (0,56 % до 
2010 г.), както и да предостави най-малко 50 % от официалната помощ за развитие 

                                               
1 Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и 

Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга 
страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (OВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 3). Споразумение, 
последно изменено с Решение № 1/2006 на Съвета на министрите на АКТБ-ЕО (ОВ L 247, 9.9.2006 
г., стp. 22).



на ЕС в полза на Африка; като има предвид, че ОПР на ЕС включва сумата от 20 
милиарда евро за Африка на юг от Сахара от десетия Европейския фонд за развитие 
(EDF) (2008-2013 г.); като има предвид, че ЕС предостави сумата от 350 милиона 
евро на инструмента за установяване на мир в Африка и 5,6 милиарда евро на 
партньорството между ЕС и Африка в областта на инфраструктурата за периода 
2008-2013 г.; като има предвид, че ЕС има основен принос за изпращането на 
международни мироопазващи мисии в Африка, за Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария и за други международни инициативи, свързани с 
развитието на континента;

Й. като има предвид, че присъствието и интересите на Китай в Африка нарастват; като 
има предвид, че през 2005 г. Китай се е превърнал в нетен донор за Африка на юг 
от Сахара и оттогава е увеличил ангажиментите си за помощи, като е обещал до 
2009 г. да увеличи двойно помощите си за Африка в сравнение с равнището от 
2006 г.; като има предвид, че Китай се е ангажирал със създаването на фонд от 5 
милиарда щатски долара за развитието на Китай и Африка с цел насърчаване 
инвестиране на китайски дружества в Африка;

К. като има предвид, че появата на Китай като допълнителен алтернативен донор на 
помощи се явява предизвикателство за подхода на ЕС към африканските 
правителства, обвързан с условия с оглед на провеждането на политически 
реформи;

Л. като има предвид, че през последните 25 години Китай е успял да извади от 
състояние на крайна бедност 400 милиона от собственото си население и 
следователно има значителен опит, който би могъл да бъде от полза за 
африканските страни; като има предвид, че въпреки това в момента Китай е 
изправен пред по-големи социални и икономически неравенства и обезпокоително 
разрушаване на околната среда, като същевременно политическите права и 
основните свободи продължават да бъдат сериозно ограничавани и Китай 
продължава да демонстрира ниски стандарти в областта на труда и 
незадоволително равнище на отчетност в управлението;

М. като има предвид, че засиленият ангажимент на Китай за сътрудничество за 
развитие с африканските страни се приема добре, и по-специално оказваната от 
него помощ при изграждането на болници, училища и по-добра транспортната 
инфраструктура;

Енергетика и природни ресурси

Н. като има предвид, че икономическият растеж на Китай и законният му интерес по 
отношение на развитието превръщат в реалност нарастването на потребностите му 
от природни и енергийни ресурси и тяхното добиване в развиващите се страни, и 
по-специално в Африка;

О. като има предвид, че поради търсенето от страна на Китай и други заинтересовани 
участници богатите на природни ресурси африкански държави се намират в една 
по-добра позиция по отношение на пазара;



П. като има предвид, че е желателно ангажиментът на Китай в Африка да включва не 
само нации, които представляват интерес от гледна точка на енергийната политика, 
но и да се обърне внимание на сътрудничеството с всички африкански държави;

Р. като има предвид, че приблизително 40 % от общия ръст в световното търсене на 
петрол през последните четири години се дължи на Китай; като има предвид, че 
30 % от внесения от Китай суров петрол идва от Африка; като има предвид, че 
зависимостта на Китай от вноса на петрол, минерали и други суровини вероятно ще 
продължи да нараства и до 2010 г. се очаква да внася 45 % от необходимия му 
петрол; като има предвид, че неговото нарастващо търсене на енергия и желанието 
му да разшири енергийния си внос е довело Китай до това да търси енергийни 
доставчици сред африканските държави;

С. като има предвид, че между 1995 и 2005 г. вносът на петрол на Китай е нараснал 
пет пъти и е превърнал Китай във втория най-голям вносител на петрол в световен 
мащаб и го е поставил на едно равнище с ЕС по отношение на внесените от Африка 
запаси; като има предвид, че CNPC (китайско държавно петролно дружество) 
контролира приблизително между 60 % и 70 % от производството на петрол в 
Судан; като има предвид, че през 2006 г. Ангола е била най-големият доставчик на 
петрол за Китай; като има предвид, че Китай вече внася около 28 % от своя петрол 
и газ от Африка на юг от Сахара; като има предвид, че се очаква африканският 
износ на петрол за Китай да нараства през следващите години;

Т. като има предвид, че експлоатацията на африканските природни ресурси от чужди 
страни или дружества може да води до развитие, но също така би могла да доведе 
до изчерпване на ресурсите, да подкопае управлението, да създаде възможност за 
корупция, особено когато корупционните практики вече са широкоразпространени, 
да влоши социалните неравенства и трудностите в областта на 
макроикономическата стабилност, както и да създаде или да усложни конфликтите, 
излагайки на сериозна опасност намаляването на бедността и устойчивото 
развитие;

Търговия, инвестиции и инфраструктури

У. като има предвид, че почти 9 % от вноса на ЕС е от Африка, като половината от 
него представляват продукти, свързани с енергетиката, 23 % са готови продукти, а 
11 % са храни и селскостопански продукти; като има предвид, че в Африка отиват
8,3 % от износа на ЕС, 78 % от който са машини, химикали и готови продукти; като 
има предвид,че ЮАР е най-големият търговски партньор на ЕС (внос и износ); като 
има предвид, че европейската търговия с Африка продължава да намалява, въпреки 
че ЕС продължава да е нейният най-важен търговски партньор;

Ф. като има предвид, че ЕС е най-важният търговски партньор на Китай и най-
големият инвеститор в Китай и също така като има предвид, че Китай е вторият 
най-важен търговски партньор на ЕС; като има предвид, че диалогът с Китай 
относно демократичните реформи, зачитането на правата на човека и правовата 
държава не следва да отстъпват на заден план в полза на търговските и 
икономически отношения;

Х. като има предвид, че през последните няколко години Китай е претърпял бурен 
икономически растеж със средно 9 % годишно и се е превърнал във водещ 



износител; като има предвид, че възраждането на Китай като световна 
икономическа сила е променило из основи статуквото на търговските потоци и 
международните пазари; като има предвид, че за да поддържа тази експанзия, 
Китай се е превърнал в нетен вносител на петрол, както и на много други суровини 
и стоки и търсенето от негова страна доведе до значително повишаване на цените 
на всички видове минерални и селскостопански стоки;

Ц. като има предвид, че Китай има право да се конкурира законно с ЕС и неговите 
държави-членки на световните пазари;

Ч. подчертава, че ускореното икономическо развитие на Китай в последните двадесет 
години е оказал значително въздействие на търговията между ЕС и Китай и на 
икономическите отношения като цяло: общият обем на двустранната търговия е 
нараснал с повече от 60 пъти от 1978 г. насам, като през 2005 г. е бил на стойност 
210 милиарда евро; ЕС е преминал от търговски излишък в началото на 80-те 
години на ХХ в. към търговски дефицит от 106 милиарда евро през 2005 г., което е 
най-високият дефицит изобщо с търговски партньор, а сега Китай е вторият най-
голям търговски партньор на ЕС след САЩ; през 2000 г. ЕС сключи двустранно 
споразумение за достъп до пазара с Китай, което беше важен крайъгълен камък в 
процеса на приемане на Китай в СТО, а това приемане в много отношения промени 
структурите в световната търговия;

Ш. като има предвид, че 3,6 % от вноса на Китай идва от Африка и че в Африка отива 
2,8 % от износа на Китай; като има предвид, че стойността на търговията на Китай с 
Африка се увеличи от 2 милиарда щатски долара през 1999 г. на 39,7 милиарда 
щатски долара през 2005 г; като има предвид, че сега Китай е третият по важност 
търговски партньор на Африка; Африка явно се превръща в новия икономически 
хоризонт на Китай, който проявява голяма ефективност като съчетава стратегии на 
размяна на помощи срещу петрол чрез инструменти на външната политика;

Щ. като има предвид, че търговският обмен между Африка и Китай е нараснал 
приблизително от 4 милиарда щатски долара през 1995 г. до 55 милиарда щатски 
долара през 2006 г. и че Китай има за цел да постигне увеличение до 100 милиарда 
щатски долара до 2010 г.; като има предвид, че през май 2007 г. китайската „Exim 
Bank“ обяви своето намерение да предостави 20 милиарда щатски долара за 
финансиране на търговията и инфраструктурата в Африка през следващите три 
години; като има предвид, че Китай е обещал през следващите три години да 
предостави на Африка преференциални заеми в размер на 3 милиарда щатски 
долара и преференциални кредити за покупки в размер на 2 милиарда щатски 
долара; като има предвид, че Китай е обещал да продължи отварянето на пазарите 
си за Африка посредством увеличаване на броя на изнасяните за Китай продукти от 
190 до над 440, които се третират с нулево мито и идват от най-неразвитите в 
икономическо отношение страни в Африка, имащи дипломатически отношения с 
Китай, както и посредством създаването в Африка през следващите три години на 
между три и пет зони за търговско и икономическо сътрудничество;

Ъ. като има предвид, че членството в СТО води със себе си цял набор от права и 
задължения както за Европейския съюз, така и за Китай; като има предвид, въпреки 
това, че много от тези задължения все още се изпълняват в недостатъчна степен от 
Китай;



Ь. като има предвид, че ангажиментът на Китай в Африка следва да се разглежда не 
само от гледна точка на осигуряването на енергия и суровини, но също така и от 
гледна точка на осигуряването на доставките на хранителни продукти, тъй като 
Китай очаква увеличаване на своя внос на хранителни продукти в бъдеще;

Ю. като има предвид, че бъдещите отношения на Европа с Африка ще зависят от 
успеха или неуспеха при сключването на споразумения за икономическо 
партньорство;

Я. като има предвид, че вместо помощ за развитие Китай предоставя кредити, 
съпроводени от риск за създаване на висока степен на задлъжнялост сред 
африканските страни;

АА. като има предвид, че в резултат на дейностите на Китай важният въпрос за 
подобряването и финансирането на инфраструктурата в Африка придобива все по-
голямо значение;

АБ. като има предвид, че според данните на ОИСР 50 % от проектите за обществено 
строителство в Африка се реализират от китайски изпълнители; като има предвид, 
че за китайските проекти в Африка често се използват предимно китайски 
работници;

АВ. като има предвид, че посредством използването на собствени работници в Африка 
Китай осигурява дългосрочен достъп на китайски търговци до африканския пазар и 
по този начин оказва въздействие върху националните икономики в Африка;

АГ. като има предвид, че и китайците трябва да са заинтересовани от постигането на 
определена степен на инвестиционна и правна сигурност за своите инвестиции в 
дялове, придобити в разпадащите се икономики посредством насърчаването на 
добро управление;

АД. като има предвид, че китайските държавни дружества могат да поемат големи 
рискове, когато инвестират в Африка; като има предвид, че китайската енергийно 
дружество „CNOOC Ldt“. обяви, че ще закупи дял от 45 % в офшорно петролно 
поле в Нигерия за 2 270 000 000 щатски долара;

АЕ. като има предвид, че през 2007 г. Китай създаде „China Investment Cooperation 
Ltd.“, който със своите активи на стойност 200 000 000 000 щатски долара в 
момента представлява шестият по големина държавен фонд в света;

Околна среда

АЖ. като има предвид, че Китай вече е или ще стане в най-скоро време най-големият 
източник на емисии на въглероден диоксид (CO2) в света и че китайският народ е 
пряка жертва на тези емисии; като има предвид, че ЕС е също сред най-големите 
източници на емисии на въглероден диоксид в света и европейците също така са 
изправени пред проблема с въздействието на тези емисии; като има предвид, че
ангажиментите, поети по време на срещата на върха G8+5 през 2007 г. в 
Хайлигендам, включват референтна стойност от 50-процентно намаляване на 
емисиите до 2050 г., и като има предвид, че ЕС и Китай са си поставили и други 
цели за намаляване на емисиите и за производство на енергия от възобновяеми 



източници; като има предвид, че според прогнозите Африка е континентът, който 
ще пострада в най-голяма степен от влошаване на околната среда, обезлесяване и 
изменение на климата;

АЗ. като има предвид, че Китай следва да бъде приветстван поради присъединяването 
си към Протокола от Киото и към Конвенцията по международната търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES); като има предвид, че Китай 
разполага с ценен опит в областта на борбата с обезлесяването и опустиняването;

АИ. като има предвид, че повече от половината от всички дейности, свързани с 
добиването на дървен материал в особено уязвими региони, включително в 
Централна Африка, се смятат за незаконни; като има предвид, че има обвинения, че
Китай носи главната отговорност за неотдавнашното увеличение на незаконния 
добив на дървен материал в световен мащаб; като има предвид, че например 90 %
от износа на дървен материал от Екваториална Гвинея за Китай се смята за 
незаконен;

Управление и права на човека

АЙ. като има предвид, че Китай обявява „петте принципа на мирно съвместно 
съществуване“ за крайъгълен камък на своята независима външна политика на мир, 
основаваща се на идеята за ненамеса, която не е неутрална така, както се възприема 
в африканските страни, където са намерили израз критики по адрес на Китай и дори 
антикитайски настроения; като има предвид, че китайски работници от петролната 
и минната промишленост са били нападани, отвличани или убивани в Замбия, 
Нигерия и Етиопия; като има предвид, че Китай иска да бъде разглеждан като 
отговорна световна сила и трябва да бъде приветстван за използването на своето 
влияние с цел насърчаване на суданското правителство да приеме изпращането в 
Дарфур на смесен военен контингент на ООН и Африканския съюз; като има 
предвид, че Китай, в качеството си на постоянен член на Съвета за сигурност на 
ООН, може да играе ключова роля при предотвратяването, посредничеството и 
разрешаването на конфликти;

АК. като има предвид, че Китай, въпреки напредъка по отношение на определени 
социални и икономически права и свободи, продължава да демонстрира незачитане 
на основните права на човека, включително правото на живот и справедлив съдебен 
процес, свободата на изразяване и сдружаване, както и други социални, 
икономически и културни права, включително правото на труд; като има предвид, 
че незачитането на правата на човека е особено ярко изразено спрямо жителите на 
Тибет; като има предвид, че това оказва отражение върху образа и действията на 
Китай по света и по-специално в Африка, където развитието и доброто управление 
не могат да отбележат напредък без демократична отчетност, зачитане на правата 
на човека и правовата държава;

АЛ. като има предвид, че Китай следва да бъде приветстван за изпълнението от негова 
страна на минималните изисквания по схемата за сертифициране на процеса от 
Кимбърли за международната търговия с необработени диаманти и заради 
изработването на основни насоки за отговорно поведение на дружества, които се 
занимават с дърводобив;

АМ. като има предвид, че Китай следва да бъде приветстван за ратифицирането на 



Конвенцията на ООН срещу корупцията, въпреки че корупцията остава сериозен 
проблем в Китай, който оказва драматично въздействие върху способността за 
изпълнение, на провинциално и местно равнище, на зададените от централното 
правителство цели и стандарти на политиката; като има предвид, че тези практики 
оказват отражение върху африканските страни, в които инвестират Китай и 
китайските дружества, като често подхранват корупцията и помагат на 
корумпираните режими да се обогатяват и да остават на власт и така подкопават 
доброто управление, отчетността и правовата държава; като има предвид, че 
строгото спазване на Конвенцията на ООН срещу корупцията е от съществено 
значение за насърчаване на добро управление, отчетност и правовата държава;

Мир и сигурност

АН. като има предвид, че европейските, китайски и други износители на оръжие 
подхранват въоръжените конфликти в Африка и по този начин сериозно 
подкопават развитието; като има предвид, че държавите-членки все още не са 
правно обвързани от Европейския кодекс за поведение при износ на оръжие и не 
упражняват адекватен контрол по отношение на незаконни оръжейни доставки, 
които се изнасят за Африка или преминават през нея;

АО. като има предвид, че Китай носи особена отговорност в качеството си на един от 
големите износители на оръжие в света и като постоянен член на Съвета за 
сигурност на ООН;

АП. като има предвид, че се наблюдава отсъствие на прозрачност по отношение на 
китайския износ на конвенционално оръжие и малки оръжия и леко въоръжение 
(МОЛВ); като има предвид, че неотдавна „Amnesty International“ разобличи Китай 
заради неговия „опасно толерантен” подход по въпроса за износа на оръжие; като 
има предвид, че Китай носи отговорност за значителен трансфер на оръжия към 
обхванати от конфликти страни, дори в нарушение на наложените от ООН 
ембаргови режими по отношение на Дарфур, Либерия и Демократична република 
Конго;

АР. като има предвид, че Китай следва да бъде приветстван за това , че сред 
постоянните членове на Съвета за сигурност той е вторият най-голям източник за 
изпращане на мироопазващи сили на ООН и вече е ангажирал повече от 3 000 
военнослужещи в мироопазващи мисии в Африка;

1. Подчертава необходимостта от засилване на влиянието на политиките на ЕС в 
Африка, по-специално чрез гарантиране на изпълнението на обещания и 
ангажименти; в тази връзка подчертава значението на Договора от Лисабон за 
повишаване на ефективността и последователността на външните отношения на 
ЕС, които надлежно обхващат тревоги и политики, свързани с развитието;

2. Настоятелно призовава ЕС да разработи последователна стратегия в отговор на 
предизвикателствата, повдигнати от нововъзникващи донори в Африка, като 
например Китай, която включва координиран подход от страна на различни 
държави-членки и институции на ЕС; подчертава, че подобен отговор не трябва да 
се опитва да надхвърли методите и целите на Китай, тъй като това не би било 
задължително съвместимо с ценностите, принципите и дългосрочните интереси на 
ЕС; отбелязва, че подобен отговор следва да бъде включен в диалога на ЕС с АС и в 



отношенията с всички африкански партньори;  подчертава, че ЕС следва да започне 
диалог с Китай в областта на политиката на развитие, за да могат да обсъждат 
методите и целите, но че ЕС трябва да продължи да се придържа към своя собствен 
подход по отношение на сътрудничеството за развитие;

3. Настоятелно призовава ЕС да поддържа своите високи изисквания за насърчаване 
на добро управление и зачитане на правата на човека дори и в ситуацията на 
конкуренция с други нации-донори; призовава ЕС да заеме своето място спрямо 
своите конкуренти посредством изготвянето на качествено по-добри предложения, 
като например инсталиране на модерни и екологосъобразни производствени 
съоръжения за преработка на суровини в страната на произход и наемането и 
обучението на местни работници; отбелязва, че подготовката на такива
предложения също следва да бъде включена в диалога на ЕС с АС и в отношенията 
с всички африкански партньори, по-специално при осъществяването на 
Съвместната стратегия и плана за действие ЕС-Африка;

4. Приветства готовността на Китай да предлага практическо съдействие на 
африканските държави, без да демонстрира покровителствено отношение; 
отбелязва, че подобно сътрудничество е от прагматично естество; в този смисъл 
изразява съжаление за сътрудничеството на Китай с репресивни политически 
режими в Африка; изтъква, че е желателно политическите условия да са свързани 
със сътрудничеството и че правата на човека и нормите относно околната среда 
следва да играят по-значима роля;

5. Призовава ЕС и Китай, при всяка възможност да обсъждат, разработват и 
формулират своите африкански стратегии с оглед на поемането на отговорен 
ангажимент, целящ поддържане на устойчиво развитие и преследване на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР); подчертава значението от формулиране на 
конструктивни диалози в многостранна рамка с всички заинтересовани участници 
на континента, по-специално с АС и Новото икономическо партньорство за 
развитие на Африка (NEPAD); в тази връзка призовава ЕС да гарантира, че 
Форумът за партньорство в Африка ангажира всички значителни донори и 
инвеститори, и по-специално Китай;

6. Настоятелно призовава ЕС и Китай да увеличат подкрепата си по отношение на 
NEPAD като движеща сила за стратегия за устойчиво развитие за Африка и също 
така да подкрепят африкански регионални организации, АС, Пан-африканския 
парламент (ПАП) и африканските национални парламенти и правителства за 
засилване на тяхното лидерство и овладяване на подобна стратегия; призовава ЕС 
да спомогне за укрепване на способностите на Африка за осигуряване на 
последователност по отношение на дарителство и инвестирането и да гарантира, че 
чуждите инвестиции допринасят за насърчаване на устойчиво развитие;

7. Подчертава своята готовност да участва в диалог с Общокитайското събрание на
народните представители, ПАП и африканските национални парламенти, насочен 
към насърчаване на устойчивото развитие и увеличаване на тяхната способност за 
упражняване на контрол;

8. Призовава ЕС да насърчи Китай да поеме своите отговорности като постоянен 
член на Съвета за сигурност на ООН, включително „отговорността за защита“, 
признавайки, че присъствието на Китай в Африка само по себе си, независимо от 



всякакви намерения за водене на „политика на ненамеса“, няма реално въздействие 
в приемащите страни, включително в политически план;

9. Призовава ЕС, когато разглежда въздействието на Китай в Африка, да отчита 
изразените от африканските държави и Африканския съюз възгледи; подчертава, че 
ЕС следва да избягва общите формулировки относно ролята на Китай, да я 
разглежда с отворена и конструктивна нагласа и да не се опитва да налага 
европейски модели и възгледи;

Устойчиво развитие

10. Призовава ЕС да се стреми към взаимноизгоден диалог между Африка, ЕС и Китай 
на основата на потребностите на Африка и в интерес на африканските страни и 
народи, и с оглед на подобряване на ефективността и последователността на 
сътрудничеството за развитие, като се проучват конкретни пътища за 
сътрудничество и укрепване на партньорството, избягвайки едностранчиви 
действия; предлага ЕС, АС и Китай да създадат постоянна консултативна група, 
чрез която да се подобрява съгласуваността и ефективността на съответните им 
дейности в областта на сътрудничеството за развитие; призовава ЕС, Китай и 
Африка да създадат глобална рамка за конкретни оперативни проекти по 
отношение на общи предизвикателства, като например приспособяване към 
измененията на климата, производство на енергия от възобновяеми източници, 
земеделие, водоснабдяване и здравеопазване; 

11. Призовава ЕС и държавите-членки да укрепят отношенията си с африкански 
страни, като изпълняват поетите ангажименти за оказване на помощ и превърнат в 
приоритет следването на ЦХР; приветства 6-процентното увеличение на помощта 
на ЕС и увеличението с 2,9 % на предоставената през 2006 г. помощ от 15 държави-
членки в сравнение с предишната година, но изразява съжаление, че официалната 
помощ за развитие (ОDA) от петнадесетте държави-членки за всички региони 
намалява като дял от брутния национален доход (БНД) от 0,44 % от ОПР/БНД през 
2005 г. на 0,43 % от ОПР/БНД през 2006 г.; също така изразява съжаление, че 
четири държави-членки не са успели да изпълнят индивидуалните цели от 0,33 %
от БНД през 2006 г. и че още по-голям брой държави-членки са могли да не успеят 
в еднаква степен при изпълнението на тази задача, ако от данните за ОПР са били 
приспаднати облекчаването на дълговете и други елементи, които не съответстват 
на наличните фондове за развиващите се страни;

12. Припомня, че крайната цел на всички политики в областта на развитието, 
независимо дали се прилагат от ЕС или от Китай, би следвало да бъде намаляването 
и изкореняването на бедността; 

13. Призовава ЕС да засили ангажиментите си по отношение на необвързаната с 
условия помощ и да насърчи Китай да предоставя необвързана с условия помощ на 
партньорите от Африка, като гарантира, че икономическите условия, свързани с 
международната безвъзмездна помощ или заеми, няма да бъдат в ущърб на 
устойчивото развитие; в тази връзка, настоятелно призовава ЕС да ангажира Китай 
по отношение на разширяването на местния африкански пазар на труда вместо 
довеждането на хиляди китайски работници;

14. Призовава ЕС да насърчи Китай да използва своя опит в областта на 



здравеопазването и да подкрепи инициативи, чиято цел е подобряването на 
системите за обществено здравеопазване в Африка с цел гарантиране на устойчиво 
развитие и също така да подкрепи инициативи, чиято цел е борбата срещу свързани 
с бедността пандемии, от които Африка е сериозно засегната, а именно 
ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза;

15. Призовава ЕС да пристъпи към конструктивен диалог, в рамките на Комитета на 
ОИСР за подпомагане на развитието (DAC), с нововъзникващи донори, 
непринадлежащи към Комитета на ОИСР за подпомагане на развитието (DAC), 
включително Китай, за да бъдат насърчени да приемат насоките за действие и 
стандартите на DAC или еквивалентните правилници и да спазват принципите на 
Парижката декларация относно ефективността на помощите;

16. Настоятелно призовава ЕС да насърчи Китай да създаде специализирана 
институция за помощи с цел повишаване на китайския експертен опит и 
независимост в областта на помощите и ангажиране за прозрачна отчетност по 
отношение на заделянето на помощи; призовава ЕС, ако бъде помолен за това, да 
подпомага Китай при развитието на този експертен опит;

17. Насърчава ЕС и африканските страни да канят китайски представители за участие в 
двустранни и многостранни заседания по въпросите на координация на донорите;

18. Призовава ЕС да насърчи Китай да участва в разрешаването на 
предизвикателствата, свързани с демографското положение в Африка; в тази 
връзка, подчертава факта, че прирастът на населението е по-висок от темповете на 
икономически растеж в много части на Африка и че мерките за промяна на това 
положение включват подобряването на половото и репродуктивното здраве, 
посочено в доклада на ООН от Международната конференция за населението и 
развитието, проведената през 1994 г;

19. Подчертава, че всяко международно партньорство за развитие трябва да бъде 
ориентирано към хората, тъй като устойчивото развитие е възможно единствено 
при укрепване на правата на гражданското общество; подчертава, че жените и 
малцинствени или уязвими групи следва да бъдат в особена степен подкрепяни и 
ценени като даващи съществен принос за развитието и че свободата на сдружаване, 
свободните медии и медийният плурализъм са съществени условия за развитието и 
трябва да бъдат подкрепени от такива партньорства;

20. Призовава ЕС и държавите-членки да постигнат по-голяма степен на публичност в 
Африка и ЕС посредством присъствие, посещения и свързани с диалог мероприятия 
на високопоставени представители на европейски правителства;

Енергетика и природни ресурси

21. Счита, че с оглед на ангажиментите на Китай в Африка следва да се отдаде по-
голямо значение на сътрудничеството с Африка в областта на външната енергийна 
политика на ЕС; изразява желание да констатира активно сътрудничество в 
областта на енергийната политика между Африка и ЕС;

22. Признава значението на прозрачното управление на природните ресурси при 
използването на приходи, които са от ключово значение за развитието и за 



намаляването на бедността, за осигуряването на стабилност на доставките и 
предотвратяването на свързани с ресурсите конфликти и нестабилност в богати на 
ресурси страни; призовава ЕС да насърчи богатите на ресурси африкански страни 
да се приобщят към Инициативата за прозрачност на добивната промишленост 
(EITI), като предоставят засилена политическа, финансова и техническа подкрепа за 
нея, с оглед, inter alia, да се даде възможност на гражданското общество да участва 
свободно и ефективно в дейността на EITI; настоятелно призовава ЕС да работи 
активно с правителството на Китай и китайски дружества, за да ги насърчи да 
окажат подкрепа на EITI; призовава ЕС да се застъпи за разширяването на обхвата 
на EITI, а именно по отношение на други природни ресурси, като например дървен 
материал, като също се включат правителствените приходи, които са свързани със 
заеми, гарантирани с ресурси;

23. Счита, че е изключително важно ЕС да призове всички политически сили и 
международни инвеститори, развиващи дейност в Африка, строго да спазват 
социалните разпоредби и правилата за опазване на околната среда, установени през 
2002 г. от Световната банка за добивната промишленост;

24. Призовава ЕС активно да насърчава прозрачността, но не само по отношение на 
събирането на приходи, а също по отношение на разходването на постъпления от 
природни ресурси, като подкрепя инициативи за повишаване на бюджетната 
прозрачност в африканските страни; настоятелно призовава ЕС да насърчава 
отговорното отпускане на заеми от страна на всички донори, като изисква от 
богатите на ресурси страни-бенефициери с лошо управление и корупция в 
миналото да предприемат конкретни мерки за по-голяма прозрачност при 
управлението на приходите като условие за получаване на нехуманитарна помощ; 
призовава ЕС да прилага по-последователно членове 96 и 97 от Споразумението от 
Котону спрямо богатите на ресурси страни и успоредно с това да започне диалог с 
Китай и други донори с цел повишаване на ефективността на съответните мерки 
посредством съгласувани действия; подчертава, че ЕС следва дава пример, като 
превръща собствените си програми и проекти за развитие в образец на прозрачност 
и добро управление;

25. Настоятелно призовава ЕС да се застъпи за въвеждане на по-строг международен 
контрол върху незаконното добиване на дървен материал и търговията със слонова 
кост; призовава ЕС да се застъпи за принципите, посочени в плана за действие на 
ЕС в областта на горите и процеса на управление и търговия (FLEGT), както и да 
насърчава Китай да приеме подобни принципи при своя внос на дървен материал от 
Африка с цел спиране на търговията с незаконно добит дървен материал и 
насърчаване на устойчивото управление на горите; призовава Комисията да 
представи своевременни предложения за обявяване извън закона на вноса на 
всички видове незаконно добит дървен материал и свързаните с него продукти в ЕС 
с цел премахване на стимулите за Китай да добива незаконно африкански дървен 
материал за своя износ на мебели; насърчава Комисията да разшири обхвата на 
преговорите си относно сключването на споразумения за доброволно партньорство 
с трети страни; призовава ЕС да подкрепя засилването на подобни инициативи, 
каквито са африканските и азиатските уредби за прилагане и управление на 
законодателството в областта на горите (FLEG);

26. Призовава ЕС да се застъпи за това сключването на международни конвенции 



относно добива или проучването на енергийни ресурси да включва прозрачност на 
договореностите за лицензиране и договорни условия, които определят фискалните 
потоци към правителствата, както и клауза относно инвестирането на дял от 
печалбата в развитието на местната общност;

27. Призовава ЕС и Китай да се заемат с разрешаването на проблема с незаконната 
търговия с природни ресурси посредством съгласувани действия, които би следвало 
да включват съгласувано определение за „конфликтни ресурси“ и назначаването на 
международна експертна група, която да разработи многостранни подходи за 
разрешаване на проблема;

28. Призовава ЕС и Китай да увеличат инвестициите за производство на енергия от 
възобновяеми източници като начин за справяне с влошаването на околната среда и 
изменението на климата, както и като начин за предотвратяване на конфликти, 
свързани с недостига на ресурси, например петрол;

Търговия, инвестиции и инфраструктури

29. Изтъква, че диверсификацията на търговията като цяло е ключов фактор, за да се 
постигне надежден икономически растеж във всички африкански страни; 
подчертава факта, че износът на продукти от Китай за Африка следва да не 
възпрепятства развитието на промишлеността в Африка или да нарушава 
конкурентоспособността на тази промишленост;

30. Призовава ЕС и отправя призив към Китай да предложат на Африка път за излизане 
от „капана”, свързан със суровините и да улеснят нейната трансформация от 
регион-доставчик на суровини в регион за преработка на суровини и създаване на 
услуги; в този контекст настоятелно призовава ЕС да насърчи всички 
заинтересовани участници, а именно държавите-членки и нови донори като 
например Китай, да разнообразяват търговията и инвестициите, да приближат 
технологиите до африканското население, да укрепват международните правила за 
безпрепяствена търговия, да увеличават достъпа на африкански продукти до 
световния пазар, да намаляват тарифите върху преработените стоки от Африка, да 
насърчават развитието на частния сектор и неговия достъп до финансиране, да 
насърчават улесняването на търговията и регионалната интеграция на Африка и да 
улесняват паричните преводи, извършвани от население от Африка, живущо извън 
нея;

31. Призовава ЕС да разшири своето икономическо влияние върху развитието на 
Африка, като реформира собствената си Обща селскостопанска политика и улесни 
достъпа на африкански продукти до пазара на ЕС; призовава ЕС и отправя призив 
към Китай, при реформиране на собствената си селскостопанска политика, да 
отчитат по-ясно възможностите за развитие на африканския селскостопански 
сектор, да облекчават вноса на селскостопански продукти от Африка и при износа 
на селскостопанска продукция да следят за това тя да не застрашава изграждането 
на селскостопанско производство, което осигурява изхранването и заетостта в 
Африка;

32. Призовава ЕС и отправя призив към Китай да се застъпват решително за 
справедлива световна търговия с цел постигане на съгласуваност на политиките в 
областта на търговията и развитието; да увеличат значително дела на 



производителите и трудово заетите в печалбата от световната търговия със стоки, 
да разширят достъпа на африкански стоки до световните пазари и да намалят 
вносните мита върху готови продукти от Африка; отправя призив към 
правителството на Китай и към ЕС за разработване на стратегия за износа, която не 
възпрепятства производството на стоки в Африка в съответствие с екологично и 
социално устойчиви условия;

33. Отправя призив към Китай при предоставяне на кредити да отчита практиките, 
които са довели до възникването на кризата на дълговете за множество развиващи 
се страни, и да не повтаря предишните грешки на заемодателите;

34. Приветства предприетите от Китай мерки за усъвършенстване на социалното 
законодателство и правата на работниците от 1 януари 2008 г. като резултат от 
натиска от страна на СТО и международното обществено мнение и подчертава, че 
увеличаването на социалното законодателство със задължителен характер в Китай 
следва да се отрази положително върху метода на действие на Китай в Африка;

35. Подчертава значението на разработването на собствена стратегия на Африка по 
отношение на Китай; отбелязва, че такава стратегия е изключително важна за 
подобряване на равновесието в търговските отношения между Китай и Африка; 
подчертава, че тази стратегия трябва да се съсредоточи върху по-голямо участие на 
африкански работници в китайски проекти в Африка, по-голяма готовност от 
страна на Китай за трансфер на технологии и по-добър достъп до китайските пазари 
за типичните африкански износни стоки, като например кафе, какао и кожени 
изделия;

36. Препоръчва на Комисията да настоява, в рамките на продължаващите преговори с 
Китай по новата глава за търговия в Споразумението за партньорство и 
сътрудничество, за обвързващи формулировки по отношение на основните 
стандарти на МОТ за труд, корпоративна и екологична отговорност, разпоредби 
срещу социален и екологичен дъмпинг, препоръките на МОТ за достоен труд, както 
и спазването на изискванията, произтичащи от международните спогодби за права 
на човека;

37. Подчертава значението на наемането на местни работници при справедливи 
финансови условия, когато се осъществяват инвестиции в инфраструктура и в 
изграждането на нови производствени съоръжения; препоръчва засилване на 
ангажиментите по отношение на повишаване на квалификацията на работниците в 
рамките на стипендии и кръгова миграция; препоръчва мерки за включване в този 
процес на членовете на африканската диаспора, някои от които са 
висококвалифицирани, както и улесняването на паричните преводи към Африка, 
извършвани от живеещи в чужбина африканци;

38. Разбира силно положителна роля на информационните и компютърните технологии 
като цяло в подкрепа на растежа, конкурентоспособността и създаването на 
работни места; препоръчва на Комисията да актуализира съществуващите 
африкански и европейски програми с по-голямо внимание към изграждането на 
информационно-комуникационен капацитет в МСП чрез публично-частни 
партньорства, за да се гарантира, че институциите и политиките се изграждат с цел 
улесняване на инвестициите, нововъведенията и трансфера на технологии;



39. Призовава ЕС и Китай да оказват подкрепа на АС и NEPAD при осъществяването 
на оценки на въздействието върху околната среда и при оценяването на 
възможността за развитие на чуждестранни инвестиционни проекти в полза на 
бедните в Африка, особено в областта на енергетиката и инфраструктурата, както и 
при развитието на по-прозрачна система на възлагането на обществени поръчки и 
на публичните разходи; подчертава значението на дългосрочното планиране на 
публичните разходи от африканските страни въз основа на печалби от скорошното 
увеличаване на цените на суровините, изследователска дейност в областта на 
енергетиката и потоци от чуждестранни инвестиции и с тази цел настоятелно 
призовава Европейския съюз и Китай да подкрепят целенасочено изграждането на 
съответни административни умения;

40. Призовава Европейския съюз да се ангажира със съвместни проекти с Китай в 
Африка по отношение на изследователска дейност, преноса и инфраструктурите в 
областта на енергетиката с цел разработване, съвместно с АС и NEPAD, на общ 
набор от правила за участие и инвестиране;

41. Призовава ЕС и Китай да инвестират в обучение и образование в Африка, тъй като 
квалифицираните работници са основата на едно по-независимо развитие;

42. Призовава ЕС да излезе извън рамките на настоящия стопански форум между ЕС и 
Африка и да разработи съгласуван план за действие с цел стимулиране и 
разнообразяване на европейските инвестиции в Африка;

43. Признава, че европейските икономически инвестиции са в неравнопоставено 
конкурентно положение в Африка, което се дължи на директно или скрито 
субсидиране на китайски проекти и оферти, отправени от китайското правителство 
(или от изцяло държавни предприятия), на по-високи разходи поради социални и 
икономически стандарти, които китайските конкуренти не прилагат, на обвързана 
помощ от Китай, която не позволява на европейски дружества да се присъединят 
към проекти, финансирани чрез китайски помощи, на ограничен достъп до 
инструменти за покритие на финансовия и инвестиционен риск за европейските 
дружества;

Околна среда

44. Отбелязва екологичното въздействие от присъствието на Китай в Африка; 
настоятелно призовава Китай да предприема отговорни действия за опазване на 
околната среда както в Китай, така и в Африка;

45. Призовава ЕС да насърчи китайските агенции за експортни кредити, включително 
„Exim Bank“, да провеждат систематични екологични оценки на инфраструктурни 
проекти в Африка, като например язовири, пътища и мини;

46. Приветства инициативата на Комисията за създаване на Световен алианс за борба с 
изменението на климата с най-слабо развитите страни и малките островни 
развиващи се страни, и по-специално за укрепване на сътрудничеството в областта 
на приспособяване към изменението на климата; призовава ЕС да покани Китай да 
участва в ключови области на работния план на Алианса, като например диалога 
относно намаляване на рисковете от бедствия и развитието на устойчивост на 
климата, които са жизненоважни области на сътрудничество, като се има предвид 



положението на Китай като основен донор и инвеститор в Африка, който често 
инвестира в широкомащабни инфраструктурни проекти, които обикновено са 
особено уязвими по отношение на изменението на климата; 

47. Призовава за увеличаване на финансирането за приспособяване към изменението на 
климата в съответствие със система, при която задължението за даване на принос 
зависи както от размера на предишните емисии, така и от икономическия капацитет 
и при която средствата не се отклоняват от съществуващи бюджети за помощи; в 
тази връзка настоятелно призовава ЕС да се застъпи за повишени, координирани и 
взаимно допълващи се международни действия по отношение на предоставянето на 
финансови средства и инвестиции с цел подпомагане на действията, насочени към 
облекчаване и приспособяване в Африка, по-специално под формата на подобрен 
достъп до достатъчни, предсказуеми и устойчиви финансови средства, финансова и 
техническа подкрепа за изграждане на капацитети при оценка на разходите за 
приспособяване към помощта при определяне на финансовите потребности, както и 
предоставянето на нови и допълнителни средства, включително официално 
финансиране и финансиране при облекчени условия; настоятелно призовава 
предоставянето на финансови средства да е достъпно и да се съпровожда от 
минимално количество бюрократични формалности; настоява за въвеждане на 
ефективен контрол по отношение на резултатите;

48. Призовава ЕС да се включи в многостранните дискусии с държави-членки на АС и 
с Китай, както и с гражданското общество, относно глобалните заплахи от 
влошаване на околната среда и изменение на климата и да съдейства за 
ангажиментите, съдържащи се в подписания по време на 13-тата срещата на 
Конференцията на страните (COP-13) в Бали на 15 декември 2007 г. План за 
действие от Бали за създаване на рамка за периода след 2012 г.;

49. Призовава ЕС да поеме водеща роля за облекчаване на изменението на климата 
чрез създаване на интензивна програма с предоставяне на широкомащабна 
финансова подкрепа, която допълва съществуващите бюджетни редове за 
предоставяне на помощи, както и разработката и използването на технологии за 
производство на „зелена“ енергия в нововъзникващите икономики и развиващите 
се страни, като същевременно отчита различните им потребности; по-специално 
призовава ЕС да предостави финансиране, за да направи възможен трансфера на 
евтини „зелени“ технологии към африканските страни; признава, че повишеното 
равнище на финансиране за трансфер на технологии е ключова стъпка за постигане 
на споразумение до 2009 г. относно създаването на рамка по въпросите на 
изменение на климата за периода след 2012 г.;

50. Настоятелно призовава ЕС и Китай да гарантират, в съответствие с Плана за 
действие от Бали, че проектите в Африка, по-специално изследователската дейност 
в областта на енергетиката, са екологично устойчиви и съвместими с Плана за 
действие от Бали;

51. Признава дела отговорност, който носят търговията и потреблението на Западния 
свят за създаване на повишено търсене от страна на Китай на природни ресурси в 
Африка, както и за повишените емисии на CO2 в развиващите се страни като 
резултат от „изнасянето“ на замърсяващите индустрии; призовава ЕС да повдигне 
въпроса за справедливост в търговията и климата като част от плана за тристранно 



сътрудничество с Китай и Африка; също така призовава ЕС да засили мерките за 
насърчаване на отговорно потребление, което отчита социалните аспекти и 
въздействието върху околната среда (включително етикетиране на продуктите, 
показващо въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на 
определен продукт, от добиването на природните ресурси до производството и 
превоза);

52. Настоятелно призовава ЕС да се застъпи за по-широко международно 
сътрудничество, по-специално с Китай, с цел подкрепа за спешното изпълнение на 
действията по приспособяване, по-специално посредством оценки на уязвимостта, 
изработване на приоритети за действие, оценки на финансовите потребности, 
изграждане на капацитети и стратегии за реакция, интегриране на действията по 
приспособяване в рамките на секторното и национално планиране, специфични 
проекти и програми, способи за предоставяне на стимули за прилагането на 
действията по приспособяване, както и други начини за осъществяване на 
устойчиво на климатичните промени развитие, като отчита спешните и 
непосредствени потребности на развиващите се страни, които са уязвими за 
неблагоприятните последствия от изменението на климата, като например страните 
в Африка, които са особено засегнати от суша, опустиняване и наводнения;

53. Призовава ЕС да засили диалога с Африка и Китай и да разработи общи подходи за 
справяне с глобалните проблеми, свързани с природната среда, каквито са 
обезлесяването, опустиняването и раздробяването, намаляването или загубата на 
биоразнообразието и плодородността на почвата, а също така и замърсяването на 
водата и въздуха; призовава ЕС да насърчава енергийната ефективност, „зелените“ 
технологии, управлението на риска и възможностите за ранно предупреждение, а 
също така и отговорната индустриализация и потребление;

Добро управление и права на човека

54. Настоятелно призовава китайските власти да зачитат принципите на демокрацията, 
доброто управление и правата на човека в своите отношения с Африка;

55. Призовава ЕС към последователност в действията му въз основа на собствените му 
ценности, принципи и задължения съгласно Споразумението от Котону в рамките 
на отношенията му с онези африкански правителства, които възпрепятстват 
демокрацията и нарушават правата на човека, като не им позволи контрол върху 
помощи, бюджетно подпомагане или инвестиции; настоятелно призовава ЕС да 
гарантира, че в такива случаи хуманитарна и друг вид помощ се предоставя чрез 
местни организации на гражданското общество и да съдейства за засилване на 
капацитета на подобни организации; призовава ЕС да прикани настоятелно други 
значими донори, като например Китай, които са обвързани от международни 
споразумения, спогодби и инструменти на ООН в областта на правата на човека, да 
действат по подобен начин;

56. Подчертава, че въпреки значението на принципи като суверенност, собственост и 
съответствие, необвързаните с условия инвестиции на Китай в лошо управлявани от 
тиранични режими африкански страни допринасят за продължаването на 
нарушаването на правата на човека и в още по-голяма степен забавят 
демократичния напредък и възпрепятстват признаването на доброто управление, 
включително правовата държава и контрола върху корупцията; в тази връзка 



подчертава значението на по-голямата подкрепа от страна на ЕС за правителствата, 
институциите и участници от гражданското общество, които насърчават доброто 
управление, правовата държава и зачитането на правата на човека в Африка, а 
именно националните парламенти, плуралистичните партийни системи, 
организациите за развитие и права на човека, свободните медии и антикорупционни 
органи;

57. Призовава ЕС да изиска от всички страни-донори на помощи и от всички страни-
бенефициери да зачитат насоките и стандартите по отношение на прозрачността, 
установени от международните финансови институции; настоятелно призовава ЕС 
да убеди китайските власти да насърчават националните банки да приемат 
„Екваториалните принципи“ по отношение на социалните и екологичните 
стандарти;

58. Настоятелно призовава ЕС да насърчи Китай доброволно да приеме разпоредбите 
на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупите и да осигури нейното изпълнение, 
не само в рамките на Китай, но и в отношенията му с африканските страни; 

59. Призовава ЕС да насърчава всички държави-членки и Китай да участват в текущите 
глобални инициативи за улесняване на възстановяването на активи съгласно раздел 
V от Конвенцията на ООН срещу корупцията, включително съвместната 
инициатива за възстановяване на откраднати активи (StAR), предприета наскоро от 
Световната банка и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН);

60. Призовава ЕС да насърчи Китай да ратифицира конвенциите на МОТ, които още не 
е приел, и да гарантира тяхното прилагане в развиващите се страни, навсякъде 
където присъстват китайски инвестиции, дружества, специалисти или работници, 
по-специално в Африка;

61. Призовава ЕС да насърчава развитието на международно и правно обвързващи 
кодекси за поведение по въпросите на доброто управление, безопасни и 
справедливи условия за работа, корпоративна и социална отговорност и практики 
за защита на околната среда, както и да подкрепя корпоративната отчетност;

Мир и сигурност

62. Призовава ЕС направи своя Кодекс за поведение относно износа на оръжие
юридически обвързващ инструмент;

63. Призовава ЕС да насърчи Китай да повиши прозрачността на своя национален 
режим за контрол върху износа на оръжия, по-конкретно като осигури подробно 
докладване относно износа пред Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия и 
като осъвремени своите правила за контрол върху износа на оръжия, за да блокира 
трансфера на оръжие към страни и региони, особено в Африка, където правата на 
човека и международното хуманитарно право систематично се нарушават;

64. Призовава ЕС да продължи своето оръжейно ембарго спрямо Китай, докато Китай 
продължава износа на оръжия за въоръжени сили и групи в страни - много от които 
в Африка, които разпалват и поддържат конфликти и извършват сериозни 
нарушения на правата на човека; 



65. Призовава ЕС и Китай да преустановят търговските сделки с оръжие с 
правителствата, които носят отговорност за нарушения на правата на човека, 
участват в конфликти или са на ръба на война, като правителствата на Кения, 
Зимбабве, Судан, Чад, Демократична република Конго, Етиопия, Еритрея и 
Сомалия; призовава ЕС и Китай да преустановят, предотвратят и забранят 
трансферите на оръжие за недържавни формирования, които застрашават правата 
на човека, политическата стабилност и устойчивото развитие на африканския 
континент;

66. Призова ЕС да продължи да подкрепя международноправно обвързващ договор за 
търговия с оръжие, касаещ всички конвенционални оръжия, и който е договорен на 
равнището на ООН;

67. Призовава ЕС и Китай да подкрепят африкански инициативи като резервни сили и 
регионалните организации в качеството им на стълбове на сигурността;

68. Призовава ЕС да насърчава Китай да продължи да засилва участието си в 
мироопазващи мисии на ООН и АС в Африка и да увеличи този принос и чрез 
предоставяне на войски, когато това е необходимо и е в съответствие с мандатите 
на ООН; 

69. Призовава ЕС да ангажира Китай с разработването на общи подходи към 
сигурността на хората, по-специално в областта на конвенционалното 
разоръжаване, разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията, възможността 
за проследяване на оръжията, отстраняването на мини и реформа в сектора за 
сигурност; настоятелно призовава за ангажиране с нетрадиционни въпроси на 
сигурността като предотвратяване на природни бедствия, бежанци по климатични и 
икономически причини, разселени лица и мигранти, наркотици и заразни болести;

o

o o

70. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, 
правителството на Китайската народна република и Общокитайското събрание на 
народните представители, Африканския съюз, NEPAD, ПАП и FOCAC. 


