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Beleid van China en de gevolgen ervan voor Afrika 
Resolutie van het Europees Parlement van 23 april 2008 over het beleid van China en de 
gevolgen ervan voor Afrika (2007/2255(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de politieke dialoog tussen de EU en China die in 1994, met het oog op de status 
van China als toekomstige wereldmacht en de daaruit voortvloeiende zeer vergaande 
internationale verplichtingen, formeel werd opgezet,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Een 
beleid op lange termijn voor de betrekkingen tussen China en Europa" (COM(1995)0279) 
en de resolutie van het Parlement van 12 juni 1997 over de mededeling van de 
Commissie over een beleid op lange termijn voor de betrekkingen tussen China en 
Europa1,

– gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties (VN) van 8 september 2000,

– gezien de Verklaring van Peking van het forum voor Chinees-Afrikaanse samenwerking 
(FOCAC) en zijn programma voor Chinees-Afrikaanse samenwerking in economische en 
sociale ontwikkeling van oktober 2000,

– gezien de Verklaring van Cairo (2000) van de Afrikaans-Europese Top onder 
bescherming van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAU) en de EU,

– gezien het verslag van 2001 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), "De DAC-richtsnoeren; Strategieën voor duurzame ontwikkeling; 
Richtsnoer voor ontwikkelingssamenwerking",

– gezien de op 11 juli 2000 aangenomen en op 26 mei 2001 van kracht geworden 
oprichtingsakte van de Afrikaanse Unie (AU) en het document van 2001 van de 
Afrikaanse leiders, "Het nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika"
(NEPAD), dat werd aangekondigd als programma van de AU tijdens de eerste AU-top,

– gezien de beleidsdocumenten van China over de EU (2003)2 en over het Afrikaanse 
beleid (2006)3,

– gezien het beleidsdocument van de Commissie, "Op weg naar een volwassen 
partnerschap – gezamenlijke belangen en taken in de betrekkingen tussen de EU en 
China" (COM(2003)0533), bekrachtigd door de Europese Raad op 13 oktober 2003, 

– gezien het in 2003 gelanceerde Strategische Partnerschap EU-China,

– gezien het in december 2003 uitgegeven actieplan van Addis Ababa van de FOCAC,
                                               
1 PB C 200 van 30.6.1997, blz. 158.
2 Peking, oktober 2003, http://www.china-un.ch/eng/xwdt/t88637.htm.
3 Peking, 12 januari 2006, http://www.gov.cn/misc/2006-01/12/content_156490.htm.



– gezien het strategieplan 2004-2007 van de Commissie van de AU, zoals aangenomen op 
7 juli 2004 tijdens de derde top van Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders in 
Addis Ababa, in Ethiopië,

– gezien de Verklaring van Parijs over efficiënte hulp, zoals goedgekeurd op 2 maart 2005, 
in aansluiting op het forum op hoog niveau over efficiënte hulp, door veel Europese en 
Afrikaanse landen, evenals door China,

– gezien de beloften van Gleneagles, die op 8 juli 2005 door de G8 in Gleneagles werden 
goedgekeurd,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 19 december 2005 betreffende "De EU 
en Afrika: naar een strategisch partnerschap",

– gezien de conclusies van de Raad algemene zaken en externe betrekkingen (RAZEB), 
aangenomen tijdens zijn vergadering van 3 oktober 2005, waarin steun wordt 
uitgesproken voor een internationaal verdrag inzake wapenhandel binnen het kader van 
de VN, dat bindende gemeenschappelijke normen zou vaststellen voor de wereldwijde 
handel in conventionele wapens1,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "EU-
China: hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden" (COM(2006)0631) en het 
begeleidende werkdocument van de Commissie "Hechtere partners, groeiende 
verantwoordelijkheden: een beleidsdocument betreffende het handels- en 
investeringsbeleid van de EU ten aanzien van China: Concurrentie en partnerschap"
(COM(2006)0632),

– gezien de negende top EU-China in Finland in September 2006 en de 
gemeenschappelijke verklaring, uitgevaardigd bij de afsluiting hiervan,

– gezien de conclusies van de RAZEB inzake China, zoals aangenomen op 11 december 
2006,

– gezien het handvest van de VN en Resolutie 1674(2006) van de VN-veiligheidsraad over 
de bescherming van burgers tijdens gewapende conflicten,

– gezien het actieprogramma van de VN tot voorkoming, bestrijding en uitroeiing van de 
illegale handel in handwapens en lichte wapens in al zijn aspecten2,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de 
regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten die bijeenkomen in de Raad, het Europees 
Parlement en de Commissie over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie: "de 
Europese Consensus" (2006)3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 september 2006 over de betrekkingen tussen de 
EU en China4,

                                               
1 2678ste vergadering van de Raad van de Europese Unie, Luxemburg, 3 oktober 2005.
2 VN-document A/Conf 192/15), juli 2001, http://disarmament.un.org/cab/poa.html.
3 PB C 46 van 24.2.2006, blz.1.
4 PB C 305 E van 14.12.2006, blz..219.



– gelet op het Strategisch Partnerschap Afrika-EU, het gezamenlijk strategie- en actieplan 
Afrika-EU (2007) en het partnerschap tussen Afrika en de EU op het gebied van handel 
en regionale integratie en van wetenschap, informatiemaatschappij en ruimte,

– gezien "het infrastructuurpartnerschap tussen de EU en Afrika" (2007) dat van start is 
gegaan en dat de behoefte aangeeft aan investeringen in infrastructuurverbindingen 
(transport, energie, water en ICT) om een duurzame ontwikkeling te bevorderen,

– gezien de verklaring van het EU-Afrika Business Forum ter gelegenheid van de tweede 
EU-Afrika-Top (2007),

– gezien het tussentijdse verslag 2007 van de VN betreffende de 
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG’s), waarin staat dat Sub-Sahara Afrika 
met alle MDG’s achterloopt en dat het huidige tempo van inspanningen voor de 
verlichting van armoede in Afrika twee keer zo snel zou moeten verlopen wil de MDG 
om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren in 2015 worden bereikt,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Van 
Cairo naar Lissabon – het strategische partnerschap tussen de EU en Afrika"
(COM(2007)0357) en gezien het gemeenschappelijke document van de Commissie en het 
secretariaat-generaal van de Raad, "Na Lissabon. Het strategisch partnerschap tussen de 
EU en Afrika doen slagen" (SEC(2007)856),

– gezien het landenstrategiedocument van de EU over China (2007-2013) en het Meerjarig 
Indicatief Programma 2007-20101, dat 128 miljoen euro aan steun voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU toekent aan China,

– gezien de op 28 november 2007 in Peking aangenomen gezamenlijke verklaring van de 
10e Top China-EU,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6-0080/2008),

A. overwegende dat duurzame ontwikkeling in Afrika aanzienlijk kan worden gestimuleerd 
of beïnvloed door optreden van nieuwe mogendheden zoals China,

B. overwegende dat de Afrikaanse staten de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de 
politieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van de aanwezigheid van 
buitenlandse onderdanen, organisaties en regeringen op hun grondgebied,

C. overwegende dat zowel de EU als China geëngageerd zijn om bij te dragen aan vrede, 
veiligheid en duurzame ontwikkeling in Afrika,

D. overwegende dat de EU de grootste donor op het gebied van ontwikkelingshulp aan 
Afrika en de belangrijkste handelspartner van Afrika is; overwegende dat China heeft 
aangekondigd de economische samenwerking te zullen versterken en meer hulp heeft 
toegezegd, en wellicht in 2010 de grootste handelspartner van Afrika wordt;

E. overwegende dat er in het kader van een strategie voor duurzame ontwikkeling voor 
Afrika voor moet worden gezorgd dat de betrokkenheid van niet–Afrikaanse spelers de 
ontwikkeling niet ondermijnt; overwegende dat het feit dat de oprichting van een task 

                                               
1 http://ec.europa.eu/external_relations/china/csp/index.htm



force van de AU inzake de strategische partnerschappen tussen Afrika en opkomende 
mogendheden derhalve moet worden verwelkomd,

F. overwegende dat initiatieven ter bevordering van de dialoog met Afrika moeten worden 
toegejuicht, zoals de topconferenties China–Afrika en EU–Afrika, FOCAC, het 
partnerschap EU–Afrika, de Europees–Afrikaanse faciliteiten voor vrede, energie en 
water en het infrastructuurpartnerschap tussen de EU en Afrika, de dialogen in het kader 
van de Overeenkomst van Cotonou 1 en alle andere dialogen tussen de EU of China 
enerzijds en Afrikaanse organisaties anderzijds, 

G. overwegende dat in november 2006 de derde FOCAC-topconferentie heeft 
plaatsgevonden in Peking en dat daarop een verklaring is goedgekeurd waarbij "een 
nieuw soort strategische samenwerking" tussen China en Afrika wordt afgekondigd; 
overwegende dat deze samenwerking zowel tegemoetkomt aan de uitdaging van de 
economische mondialisering als de gezamenlijke ontwikkeling bevordert, maar dat een 
aantal Afrikaanse staten die Taiwan hebben erkend, ervan zijn uitgesloten;

H. overwegende dat China als permanent lid van de VN–Veiligheidsraad een bijzondere 
verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen tot vrede en veiligheid in de wereld; 
overwegende dat de EU verheugd is over het engagement van China binnen diverse 
multilaterale kaders, zoals die welke onder auspiciën de VN, de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het Protocol van Kyoto zijn ingesteld,

Duurzame ontwikkeling
I. overwegende dat de EU zich ertoe heeft verplicht het niveau van officiële 

ontwikkelingshulp (ODA) tegen 2015 tot 0,7% van het BBP te verhogen (en tot 0,56% 
tegen 2010) en ten minste 50% van de officiële EU–ontwikkelingshulp aan Afrika toe te 
wijzen; overwegende dat de officiële EU–ontwikkelingshulp onder meer 20 miljard EUR 
aan steun voor de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara bevat in het kader van het 10e 
Europees Ontwikkelingsfonds (2008–2013); overwegende dat de EU 350 miljoen EUR 
heeft uitgetrokken voor de Afrikaanse vredesfaciliteit en 5,6 miljard EUR voor het 
infrastructuurpartnerschap tussen de EU en Afrika voor de periode 2008–2013; 
overwegende dat de EU in grote mate bijdraagt tot internationale vredesmissies in Afrika, 
het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/AIDS, tuberculose en malaria en andere 
internationale initiatieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van dit werelddeel,

J. overwegende dat de aanwezigheid en de belangen van China in Afrika aan het toenemen 
zijn; overwegende dat China in 2005 netto–donor voor de Afrikaanse landen bezuiden de 
Sahara is geworden en sedertdien meer hulp heeft toegezegd, met de belofte om zijn hulp 
aan Afrika tegen 2009 te verdubbelen ten opzichte van het niveau van 2006; 
overwegende dat China zich ertoe heeft verbonden een Chinees–Afrikaans 
ontwikkelingsfonds ter waarde van 5 miljard USD in het leven te roepen teneinde 
Chinese bedrijven aan te moedigen om in Afrika te investeren,

K. overwegende dat het feit dat er met China nog een alternatieve donor bijgekomen is een 
uitdaging vormt voor de benadering van de EU om aan hulpverlening voorwaarden te 

                                               
1 Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, 
ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3), zoals laatstelijk 
gewijzigd bij Besluit nr. 1/2006 van de ACS-EG-Raad van ministers (PB L 247 van 9.9.2006, 
blz. 22).



verbinden teneinde Afrikaanse regeringen tot politieke hervormingen te bewegen,

L. overwegende dat China in de afgelopen 25 jaar weliswaar 400 miljoen van zijn burgers 
uit extreme armoede heeft bevrijd en dus over waardevolle ervaring beschikt die van nut 
kan zijn voor de Afrikaanse landen, maar dat er in China niettemin thans sprake is van 
grotere sociale en economische tegenstellingen en zorgwekkende milieuvervuiling, de 
politieke rechten en fundamentele vrijheden nog steeds sterk zijn ingeperkt en China nog 
steeds een slechte staat van dienst heeft op het gebied van arbeidsnormen en bestuurlijke 
verantwoordingsplicht,

M. overwegende dat het sterkere engagement van China ten aanzien van de 
ontwikkelingssamenwerking met Afrikaanse landen tot tevredenheid stemt, met name 
wat betreft de hulp voor de bouw van ziekenhuizen, scholen en betere infrastructuur;

Energie en natuurlijke hulpbronnen
N. overwegende dat de economische groei van China en zijn legitieme belang bij de eigen 

ontwikkeling de grotere behoefte van dit land aan natuurlijke hulpbronnen en 
energiebronnen en de aankoop daarvan in ontwikkelingslanden, met name in Afrika, een 
realiteit maakt;

O. overwegende dat de grondstofrijke landen van Afrika door de vraag vanuit China en 
andere belanghebbende partijen een betere marktpositie verwerven,

P. overwegende dat het wenselijk is dat het engagement van China in Afrika zich niet 
slechts beperkt tot de landen die interessant zijn voor het energiebeleid, maar ook
samenwerking met alle Afrikaanse staten in overweging wordt genomen;

Q. overwegende dat ongeveer 40% van de totale stijging van de mondiale vraag naar olie in 
de laatste vier jaar voor rekening komt van China; overwegende dat 30% van de invoer 
van China van ruwe olie uit Afrika afkomstig is; overwegende dat China naar alle 
waarschijnlijkheid steeds afhankelijker zal worden van geïmporteerde olie, mineralen en 
andere grondstoffen, en dat China tegen 2010 naar verwachting 45% van zijn totale 
oliebehoefte zal importeren; overwegende dat China vanwege zijn groeiende vraag naar 
energie en zijn wens om de import van energie te verbreden op zoek is gegaan naar 
olieleveranciers in de Afrikaanse staten;

R. overwegende dat de olie–import van China tussen 1995 en 2005 bijna is vervijfvoudigd, 
waardoor China inmiddels de op één na grootste olie–importeur ter wereld is en evenveel 
olie uit Afrika invoert als de EU; overwegende dat CNPC (een oliemaatschappij in 
handen van de Chinese staat) naar schatting 60% tot 70% van de Soedanese olieproductie 
in handen heeft; overwegende dat Angola in 2006 de grootste olieleverancier van China 
was; overwegende dat China reeds circa 28% van zijn olie en gasleveringen uit de 
Afrikaanse landen bezuiden de Sahara betrekt; overwegende dat de olie–export van 
Afrika naar China naar verwachting in de komende jaren zal toenemen,

S. overwegende dat de exploitatie van Afrikaanse natuurlijke hulpbronnen door vreemde 
staten of buitenlandse ondernemingen kan bijdragen tot ontwikkeling, maar tevens tot de 
uitputting van die hulpbronnen kan leiden, het bestuur kan ondermijnen, gelegenheid tot 
corruptie kan bieden, vooral waar al een wijd verspreide cultuur van corruptie heerst, 
sociale tegenstellingen en macro–economische instabiliteit kan verhevigen en conflicten 
kan veroorzaken of aanwakkeren, en zo een ernstige bedreiging kan vormen voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling,

Handel, investeringen en infrastructuur



T. overwegende dat bijna 9% van de invoer van de EU uit Afrika komt, waarvan de helft uit 
energiegerelateerde producten bestaat, 23% uit industrieproducten en 11% uit voedsel- en 
landbouwproducten; overwegende dat Afrika 8,3% van de EU-export afneemt, waarvan 
78% verband houdt met machines, chemicaliën en industrieproducten ; overwegende dat 
Zuid-Afrika de grootste handelspartner van de EU (import en export) is; overwegende dat
de Europese handel met Afrika blijft afnemen, hoewel de EU de belangrijkste 
handelspartner van Afrika blijft;

U. overwegende dat de EU de grootste handelspartner van China is, en de grootste 
investeerder in China en dat China bovendien de op een na grootste handelspartner van 
de EU is; overwegende dat de dialoog met China over democratische hervormingen en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat niet ten gunste van de economische 
en commerciële betrekkingen op de tweede plaats zou mogen raken,

V. overwegende dat China de laatste paar jaar een explosieve groei doormaakt van 
gemiddeld 9% per jaar en dat het een van de voornaamste exportlanden is geworden; 
overwegende dat de heropleving van China als belangrijke wereldeconomie de status quo 
van traditionele handelsstromen en internationale markten fundamenteel heeft gewijzigd; 
overwegende dat China netto-importeur van olie en veel andere grondstoffen en 
producten is geworden om deze groei vast te kunnen houden, en dat de vraag van China 
de prijs van velerlei minerale en agrarische producten sterk heeft opgedreven;

W. overwegende dat de China het recht heeft om in rechtmatige concurrentie met de EU en 
haar lidstaten op de internationale markten te opereren,

X. overwegende dat de snelle economische ontwikkeling van China in de laatste twintig jaar 
van aanzienlijke invloed is geweest op de handel tussen de EU en China en de 
economische betrekkingen in het algemeen: de gehele wederzijdse handel die sinds 1978 
ruim zestig maal in omvang is toegenomen, vertegenwoordigde in 2005 een waarde van 
210 miljard EUR; overwegende dat, waar de EU begin jaren tachtig nog een 
handelsoverschot had met China, dit per 2005 veranderd is in een handelstekort van 
106 miljard EUR, het grootste handelstekort dat de EU met enige handelspartner heeft, en
dat China nu de op een na grootste handelspartner van de EU na de VS is; overwegende 
dat de EU in 2000 een bilaterale markttoegangsovereenkomst met China heeft gesloten, 
wat voor China een belangrijke mijlpaal was in het toetredingsproces tot de WTO, en dat 
door deze toetreding de mondiale handelspatronen in veel opzichten zijn veranderd;

Y. overwegende dat ongeveer 3,6% van de Chinese invoer uit Afrika komt en Afrika 2,8%
van de Chinese uitvoer afneemt; overwegende dat de waarde van de Chinese handel met 
Afrika is gestegen van 2 miljard USD in 1999 tot ongeveer 39,7 miljard USD in 2005; 
overwegende dat China thans de op twee na belangrijkste handelspartner van Afrika is; 
overwegende dat Afrika voor China een nieuw economisch ontginningsterrein wordt, 
waarbij China een tactiek van financiële steun voor olie doeltreffend weet te combineren 
met instrumenten van buitenlandse politiek;

Z. overwegende dat het handelsvolume tussen Afrika en China naar schatting van 4 miljard 
USD in 1995 is toegenomen tot 55 miljard USD in 2006 en dat China beoogt tegen 2010 
een verdere toename tot 100 miljard USD te bereiken; overwegende dat de Chinese Exim 
Bank in mei 2007 heeft aangekondigd verspreid over de komende drie jaar
20 miljard USD aan financieringsmiddelen voor handel en infrastructuur in Afrika ter 
beschikking te willen stellen; overwegende dat China heeft toegezegd om verspreid over 
de komende drie jaar 3 miljard USD aan voordelige leningen en 2 miljard USD aan 
voordelige koperskredieten voor Afrika beschikbaar te stellen; overwegende dat China 



heeft beloofd zijn markten verder voor de Afrikaanse landen open te stellen door in de 
toekomst voor 440 (voorheen: 190) handelsartikelen afkomstig uit de minst ontwikkelde 
Afrikaanse landen die diplomatieke banden met China onderhouden geen invoerrechten 
te heffen, en door in de komende drie jaar in Afrika 3 tot 5 handelszones en economische 
samenwerkingsverbanden in het leven te roepen,

AA. overwegende dat het lidmaatschap van de WTO zowel voor de Europese Unie als voor 
China een reeks rechten en verplichtingen met zich meebrengt; overwegende dat China 
echter aan tal van deze verplichtingen nog goed moet voldoen,

AB. overwegende dat het engagement van China in Afrika niet alleen moet worden gezien 
tegen de achtergrond van de veiligstelling van de toevoer van energie en grondstoffen, 
maar ook in de contekst van de voedselzekerheid, aangezien het land verwacht in de 
toekomst meer levensmiddelen te moeten invoeren,

AC. overwegende dat de toekomstige betrekkingen van Europa met Afrika beïnvloed zullen 
worden door het welslagen of falen van de economische partnerschapsovereenkomsten,

AD. overwegende dat China in plaats van ontwikkelingshulp kredieten verstrekt, waarbij het 
gevaar bestaat dat de schuldenlast van de Afrikaanse landen sterk toeneemt,

AE. overwegende dat de belangrijke kwestie van de verbetering en financiering van 
infrastructuur in Afrika vanwege de Chinese activiteiten weer meer gewicht krijgt,

AF. overwegende dat volgens cijfers van de OESO 50% van de openbare werken in Afrika 
door Chinese contractanten worden uitgevoerd; overwegende dat bij Chinese projecten in 
Afrika vaak voor het merendeel Chinese werknemers tewerk worden gesteld,

AG. overwegende dat China, door in Afrika eigen arbeidskrachten in te zetten, aan Chinese 
handelaren op lange termijn de toegang tot de Afrikaanse markt verzekert en zo de 
Afrikaanse nationale economieën beïnvloedt,

AH. overwegende dat ook de Chinezen er belang in zullen stellen om via de bevordering van 
goed bestuur een zekere mate van investerings- en rechtszekerheid te verkrijgen voor het 
aandeel dat zij hebben verworven in landen met een falende economie,

AI. overwegende dat Chinese staatsbedrijven bij investeringen in Afrika grote risico’s 
kunnen nemen; overwegende dat het Chinese energiebedrijf CNOOC Ldt heeft 
aangekondigd voor 2 270 000 000 USD een aandeel van 45% in een offshore-olieveld in 
Nigeria te zullen kopen;

AJ. overwegende dat China in 2007 de China Investment Corporation Ltd. met activa ter 
waarde van 200 000 000 000 USD heeft opgericht, dat hiermee momenteel het op 5 na 
grootste sovereign wealth fund (staatsfonds) ter wereld is;

Milieu 
AK. overwegende dat China reeds de grootste producent van kooldioxide (CO2) ter wereld is 

geworden of dit binnenkort zal zijn en dat de Chinese burgers de directe slachtoffers zijn 
van dergelijke emissies; overwegende dat ook de EU wereldwijd tot de grootste 
producenten van CO2 behoort en dat ook de Europeanen de gevolgen van die emissies 
ondervinden; overwegende dat op de top van de G8+5 in 2007 te Heiligendamm onder 
meer is afgesproken de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 50% te verminderen 
en overwegende dat de EU en China daarnaast nog andere streefdoelen hebben 
vastgesteld voor de vermindering van broeikasgasemissies en voor hernieuwbare energie; 
overwegende dat volgens de voorspellingen Afrika van alle werelddelen het meest te 
lijden zal hebben van de verslechtering van het milieu, ontbossing en klimaatverandering,



AL. overwegende dat China erkenning verdient voor zijn ondertekening van het Protocol van 
Kyoto en de Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende 
dier- en plantensoorten (CITES); overwegende dat China over waardevolle kennis 
beschikt op het gebied van de bestrijding van ontbossing en woestijnvorming,

AM. overwegende dat naar schatting meer dan de helft van alle houtkapactiviteiten in 
bijzonder kwetsbare regio’s, met inbegrip van Centraal–Afrika, illegaal is; overwegende 
dat China ervan wordt beschuldigd de hoofdverantwoordelijkheid te dragen voor de 
recente wereldwijde toename van illegale houtkap; overwegende dat bijvoorbeeld 90% 
van de houtexport van Equatoriaal Guinea naar China vermoedelijk illegaal is,

Bestuur en mensenrechten
AN. overwegende dat China de "Vijf beginselen van vreedzame coëxistentie" tot hoeksteen 

van zijn op het concept van "niet–inmenging" gebaseerde "onafhankelijk, op vrede 
gericht buitenlands beleid" heeft verklaard, dat niet neutraal is, zoals in Afrikaanse 
landen is gebleken, waar sprake is van kritiek op China, of zelfs anti–Chinese gevoelens; 
overwegende dat Chinese olie- en mijnwerkers in Zambia, Nigeria en Ethiopië zijn 
aangevallen, ontvoerd of vermoord; overwegende dat China als wereldmogendheid met 
verantwoordelijkheidsbesef wenst te worden beschouwd en erkenning verdient voor het 
feit dat het zijn invloed heeft aangewend om de Soedanese regering tot aanvaarding van 
een gemengde AU–VN–troepenmacht in Darfur te bewegen; overwegende dat China, als 
permanent lid van de VN Veiligheidsraad, een centrale rol kan spelen op het gebied van 
conflictpreventie, -bemiddeling en -oplossing,

AO. overwegende dat China, ondanks vorderingen op het gebied van bepaalde sociale en 
economische rechten en vrijheden, nog steeds tekortschiet wat betreft het respect voor de 
mensenrechten, waaronder het recht op leven en op een eerlijk proces, de vrijheid van 
meningsuiting en vereniging en andere sociale, economische en culturele rechten, met 
inbegrip van arbeidsrechten; overwegende dat er vooral met betrekking tot de Tibetanen 
sprake is van een duidelijk gebrek aan respect voor de mensenrechten; overwegende dat 
dit feit afbreuk doet aan het imago en het optreden van China in het buitenland, met name 
in Afrika, waar geen vorderingen op het gebied van ontwikkeling en goed bestuur 
mogelijk zijn zonder democratische verantwoording en respect voor de mensenrechten en 
de rechtsstaat;

AP. overwegende dat China erkenning verdient voor het feit dat het voldoet aan de 
minimumeisen van het Kimberley–certificeringsstelsel voor de internationale handel in 
ruwe diamanten en dat het voor houtondernemingen richtsnoeren inzake verantwoord 
gedrag heeft opgesteld,

AQ. overwegende dat China erkenning verdient voor zijn ratificatie van het VN–Verdrag 
tegen corruptie, hoewel corruptie in China nog steeds een groot probleem is, waardoor 
het vermogen om door de centrale regering geformuleerde beleidsdoelen en normen te 
vervullen zowel op provinciaal als op lokaal niveau drastisch wordt beperkt; 
overwegende dat dergelijke praktijken uitwerkingen hebben in de Afrikaanse landen waar 
China en Chinese ondernemingen investeren, doordat zij vaak corruptie in de hand 
werken en corrupte regeringen helpen zichzelf te verrijken en aan de macht te blijven; 
overwegende dat een strikte eerbiediging van de VN-Conventie tegen corruptie essentieel 
is voor de bevordering van goed bestuur, verantwoordingsplicht en respect voor de regels 
van de rechtsstaat,

Vrede en veiligheid



AR. overwegende dat gewapende conflicten in Afrika door Europese, Chinese en andere 
wapenhandelaren worden aangewakkerd, waardoor de ontwikkeling ernstig wordt 
ondermijnd; overwegende dat de lidstaten nog niet door de Europese gedragscode voor 
de wapenexport gebonden zijn en dat zij in onvoldoende mate toezicht uitoefenen om de 
illegale uit- en doorvoer van wapens naar Afrika te voorkomen,

AS. overwegende dat China als een van de grootste wapenexporteurs ter wereld en als 
permanent lid van de VN–Veiligheidsraad een bijzondere verantwoordelijkheid heeft,

AT. overwegende dat er een gebrek aan transparantie heerst met betrekking tot de Chinese 
uitvoer van conventionele wapens alsmede handvuurwapens en lichte wapens; 
overwegende dat Amnesty International China onlangs aan de kaak heeft gesteld 
vanwege zijn "veel te lakse" beleid ten aanzien van de uitvoer van wapens; overwegende 
dat China verantwoordelijk is voor omvangrijke wapenleveranties aan door conflicten 
geteisterde landen, waarbij zelfs inbreuk is gemaakt op VN–embargo’s op 
wapenleveringen aan Darfur, Liberia en de Democratische Republiek Congo,

AU. overwegende dat China erkenning verdient voor het feit dat het van alle permanente 
leden van de VN–Veiligheidsraad de op één na grootste leverancier van VN–
vredestroepen is en reeds met 3 000 man deelneemt aan vredesmissies in Afrika,

1. onderstreept de noodzaak om de impact van EU-beleid in Afrika te versterken, vooral 
door te waarborgen dat beloften en toezeggingen worden nagekomen; benadrukt in dit 
verband het belang van het Verdrag van Lissabon bij het versterken van de doelmatigheid 
en samenhang van de externe betrekkingen van de EU, waarin ontwikkelingsproblemen 
en beleidsplannen naar behoren worden opgenomen;

2. dringt er bij de EU op aan om een samenhangende strategie te ontwikkelen om een 
antwoord te geven op de nieuwe uitdagingen die zijn ontstaan door opkomende nieuwe 
donoren in Afrika, zoals China, waaronder een gecoördineerde aanpak van verschillende 
lidstaten en EU-instellingen; onderstreept dat bij een dergelijke antwoord niet getracht 
moet worden te wedijveren met de methoden en doelstellingen van China, aangezien 
zulks niet noodzakelijkerwijs verenigbaar is met de waarden, beginselen en belangen op 
de lange termijn van de EU; constateert dat een dergelijk antwoord geïntegreerd moet
worden in de dialoog van de EU met de AU en in de betrekkingen met alle Afrikaanse 
partners; wijst er met nadruk op dat de EU een dialoog met China moet aangaan over het 
ontwikkelingsbeleid teneinde over methoden en doelstellingen te praten, maar dat zij 
trouw moet blijven aan haar eigen benadering van de ontwikkelingssamenwerking;

3. dringt er bij de EU op aan om ook in de concurrentie met andere donorlanden vast te 
houden aan haar hoge normen inzake de bevordering van goed bestuur en de eerbiediging 
van de mensenrechten; verzoekt de Europese Unie zich in deze concurrentie te 
onderscheiden door kwalitatief betere aanbiedingen, zoals de vestiging van moderne, 
klimaatvriendelijke productie–installaties voor de verwerking van grondstoffen in het 
oorsprongsland en de aanwerving en opleiding van lokale werknemers; merkt op dat de 
ontwikkeling van dergelijke aanbiedingen zou moeten worden opgenomen in de EU-
dialoog met de AU en in de betrekkingen met alle Afrikaanse partners, met name bij de 
uitvoering van de Gemeenschappelijke Strategie EU-Afrika en het bijbehorende 
actieplan;

4. is verheugd over China's bereidheid om praktisch samen te werken met Afrikaanse 
landen zonder paternalistisch op te treden; wijst erop dat een dergelijke samenwerking 
pragmatisch van aard is; betreurt in dit verband de Chinese samenwerking met 
repressieve regimes in Afrika; wijst erop dat het wenselijk zou zijn politieke voorwaarden 



te koppelen aan samenwerking en dat mensenrechten en milieunormen een grotere rol 
zouden moeten spelen;

5. roept de EU en China op hun Afrika-strategieën waar mogelijk te bespreken, te 
ontwikkelen en gestalte te geven met het oog op een verantwoorde betrokkenheid die
erop is gericht duurzame ontwikkeling en de verwezenlijking van de MDG’s te 
bevorderen; benadrukt het belang van het opzetten van constructieve dialogen in een 
multilateraal kader met alle relevante spelers op het Afrikaanse continent, met name de 
AU en NEPAD; roept de EU op ervoor te zorgen dat bij het forum voor het partnerschap 
met Afrika alle grote donoren en investeerders worden betrokken, en met name China;

6. dringt er bij de EU en China op aan om de steun aan NEPAD te vergroten als de 
drijvende kracht achter een strategie voor duurzame ontwikkeling voor Afrika en ook om 
de Afrikaanse regionale organisaties, de AU, het Pan-Afrikaanse Parlement (PAP) en de
Afrikaanse nationale parlementen en regeringen te steunen bij het versterken van hun 
leiderschap en "ownership" van een dergelijke strategie; verzoekt de EU om bij te dragen 
aan de versterking van de Afrikaanse capaciteit om samenhang te garanderen tussen 
donoren en investeerders en te waarborgen dat buitenlandse investeringen bijdragen aan 
het stimuleren van duurzame ontwikkeling; 

7. benadrukt zijn bereidheid om een dialoog tot stand te brengen met het Chinese nationale 
volkscongres, het PAP en Afrikaanse nationale parlementen die erop gericht is om 
duurzame ontwikkeling te stimuleren en hun kritische onderzoekscapaciteiten te 
versterken;

8. verzoekt de EU om China aan te moedigen zijn verantwoordelijkheden als permanent lid 
van de VN-veiligheidsraad op zich te nemen, waaronder de ‘verantwoordelijkheid om te 
beschermen’, waarbij wordt erkend dat de aanwezigheid van China in Afrika op zichzelf, 
ongeacht enige intentie om een ‘beleid van niet-inmenging’ te voeren, een werkelijke 
gevolg heeft voor de gastlanden, waaronder een politieke effect; 

9. verzoekt de EU om bij het overwegen van de gevolgen van het Chinese beleid in Afrika 
rekening te houden met de door de Afrikaanse staten en de AU geuite meningen; 
benadrukt dat de EU zich met betrekking tot de rol van China van generalisaties dient te 
onthouden, een open en constructieve houding ten opzichte van het land dient in te 
nemen en dit geen Europese modellen en zienswijzen moet opdringen;

Duurzame ontwikkeling
10. wenst dat de EU ernaar streeft dat tussen Afrika, de EU en China in hun

gemeenschappelijk belang, op grond van de Afrikaanse behoeften en ten behoeve van de 
Afrikaanse landen en volkeren alsmede ter verbetering van de doeltreffendheid en
samenhang van de ontwikkelingssamenwerking, een dialoog wordt gevoerd waarbij 
concrete wegen voor samenwerking worden onderzocht en partnerschappen worden 
bevorderd en waarbij losse, op zichzelf staande projecten worden vermeden; stelt voor 
dat de EU, de AU en China een permanent overlegorgaan in het leven roepen om de 
coherentie en de effectiviteit van hun verschillende activiteiten op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking te bevorderen;roept de EU, China en Afrika op een 
wereldwijd kader in het leven te roepen voor concrete operationele projecten die gericht 
zijn op gemeenschappelijke uitdagingen als de aanpassing aan de klimaatverandering, 
hernieuwbare energiebronnen, landbouw, water en gezondheidszorg;

11. verzoekt de EU en de lidstaten om de betrekkingen met Afrikaanse landen te versterken 
door hulptoezeggingen na te komen en een prioriteit te maken van de realisatie van de 



MDG’s; is verheugd over het feit dat in 2006 de EG–hulp met 6% en de door de 15 
lidstaten geleverde hulp met 2,9% is toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor, 
maar betreurt het dat de totale ODA van de 15 lidstaten aan alle regio’s in verhouding tot 
het bruto nationaal inkomen (BNI) is gedaald van 0,44% ODA/BNI in 2005 naar 0,43% 
ODA/BNI in 2006; betreurt eveneens dat vier lidstaten in 2006 niet aan het individuele 
streefdoel van 0,33% van het BNI hebben voldaan en dat dit mogelijk ook voor andere 
lidstaten zou kunnen gelden indien de ODA–bedragen zouden worden verminderd met 
kwijtgescholden schulden en andere maatregelen waaraan geen beschikbare fondsen voor 
de ontwikkelingslanden zijn verbonden;

12. herinnert eraan dat het uiteindelijke doel van ieder ontwikkelingsbeleid, zowel van de 
kant van de EU als van de kant van China, gelegen moet zijn in de vermindering en 
uitbanning van armoede;

13. verzoekt de EU meer ongebonden hulp toe te zeggen en China aan te moedigen 
ongebonden hulp te verlenen aan Afrikaanse partners, om er zo voor te zorgen dat 
economische voorwaarden die zijn verbonden aan internationale subsidies of leningen de 
duurzame ontwikkeling niet zullen ondermijnen; dringt er in dit verband bij de EU op aan 
China over te halen zich voor de uitbreiding van de lokale Afrikaanse arbeidsmarkt in te 
zetten, in plaats van duizenden Chinese werknemers naar Afrika uit te zenden;

14. verzoekt de EU om China aan te moedigen om gebruik te maken van zijn deskundigheid 
op het gebied van gezondheid, om duurzame ontwikkeling te waarborgen, en om 
initiatieven te steunen die gericht zijn op de bestrijding van de armoedegerelateerde 
pandemieën die Afrika verwoesten, namelijk HIV/aids, malaria en tbc;

15. verzoekt de EU binnen het kader van de het Comité voor ontwikkelingshulp (DAC) van 
de OESO een constructieve dialoog aan te gaan met niet tot de DAC behorende 
opkomende donorlanden zoals China, teneinde deze ertoe aan te moedigen de 
richtsnoeren en normen van de DAC of gedragscodes van gelijke strekking aan te nemen 
en de beginselen van de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van 
ontwikkelingshulp te eerbiedigen;

16. dringt er bij de EU op aan om China aan te moedigen een gespecialiseerde hulpinstelling 
op te richten die ten taak heeft de deskundigheid en onafhankelijkheid van China op het 
gebied van hulpverlening te vergroten en om op transparante wijze verslag te doen over 
de begroting van de hulpverlening; verzoekt de EU China desgewenst te ondersteunen bij 
de ontwikkeling van die deskundigheid;

17. moedigt de EU en de Afrikaanse landen aan Chinese vertegenwoordigers uit te nodigen 
om deel te nemen aan bilaterale en multilaterale coördinatiebijeenkomsten van de 
donorlanden;

18. verzoekt de EU China aan te moedigen om een bijdrage te leveren tot het aanpakken van 
de uitdagingen van de demografische situatie in Afrika; benadrukt in dit verband dat de 
groei van de bevolking in grote delen van Afrika hoger is dan het economische 
groeipercentage en dat maatregelen om deze trend te keren overeenkomstig het VN–
verslag van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling van 1994 ook 
maatregelen ter verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid moeten 
omvatten;

19. benadrukt dat internationale partnerschappen voor ontwikkeling mensgericht moeten zijn, 
aangezien duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is met een krachtig maatschappelijk 
middenveld; benadrukt dat vrouwen en kwetsbare of minderheidsgroepen in het bijzonder 



moeten worden gesteund en gewaardeerd als essentiële personen voor ontwikkeling en 
dat vrijheid van vereniging en vrije en gediversifieerde media essentiële voorwaarden 
voor ontwikkeling zijn en door dergelijke partnerschappen moeten worden ondersteund;

20. roept de EU en de lidstaten op een groter deel van het publiek in Afrika en de EU te 
bereiken door de aanwezigheid, bezoeken en op dialoog gerichte bijeenkomsten van 
hooggeplaatste Europese regeringsvertegenwoordigers;

Energie en natuurlijke hulpbronnen
21. is van mening dat, gezien het engagement van China in Afrika, er meer belang zou 

moeten worden gehecht aan samenwerking met Afrika op het gebied van het externe 
energiebeleid van de EU; wenst een actieve samenwerking inzake energiebeleid tussen 
Afrika en de EU;

22. erkent het belang van het transparante beheer van natuurlijke hulpbronnen bij het 
mobiliseren van inkomsten die cruciaal zijn voor ontwikkeling en armoedevermindering, 
het zorgen voor stabiliteit van de bevoorrading en het voorkomen van 
grondstofgerelateerde conflicten en instabiliteit in grondstofrijke landen; verzoekt de EU 
om Afrikaanse grondstofrijke landen aan te moedigen zich aan te sluiten bij het 
‘Extractives Industry Transparency Initiative’ (EITI) door versterkte politieke, financiële 
en technische steun te bieden aan het EITI teneinde er onder meer voor te zorgen dat het 
maatschappelijk middenveld vrijelijk en daadwerkelijk aan het EITI kan deelnemen; 
dringt er bij de EU op aan om zich actief bezig te houden met de regering van China en 
Chinese bedrijven teneinde hen aan te moedigen het EITI te steunen; verzoekt de EU om 
te pleiten voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van het EITI, tot andere 
natuurlijke hulpbronnen zoals hout en om ook overheidsinkomsten die gekoppeld zijn
aan leningen die op grondstoffen berusten, hierin op te nemen;

23. acht het van het grootste belang dat de EU alle politieke mogendheden en internationale 
investeerders die in Afrika actief zijn, oproept strak vast te houden aan de sociale en 
milieuregels die in 2002 door de Wereldbank voor de winningsindustrieën zijn ingesteld;

24. verzoekt de EU om actief transparantie te bevorderen, niet alleen wat betreft de inning 
van ontvangsten, maar ook wat betreft de uitgaven van inkomsten uit natuurlijke 
hulpbronnen, door initiatieven te steunen om begrotingstransparantie in Afrikaanse 
landen te vergroten; dringt er bij de EU op aan om ‘verantwoord lenen’ door alle donoren 
te bevorderen, door grondstofrijke, ontvangende landen met een geschiedenis van slecht 
bestuur en corruptie te verplichten om concrete stappen te nemen voor meer transparantie 
in het inkomstenbeheer als voorwaarde voor het ontvangen van niet-humanitaire bijstand; 
roept de EU op om de artikelen 96 en 97 van de Overeenkomst van Cotonou ook 
consequenter op grondstofrijke, landen toe te passen en tevens met China en andere 
donoren een dialoog te voeren om de doeltreffendheid van de desbetreffende maatregelen 
door de onderlinge afstemming van hun optreden te verhogen; benadrukt dat de EU het 
goede voorbeeld dient te geven door van haar eigen ontwikkelingsprogramma’s en –
projecten een toonbeeld van transparantie en goed bestuur te maken;

25. dringt er bij de EU op aan zich in te zetten voor een strikter internationaal toezicht ter 
bestrijding van de illegale handel in hout en ivoor; verzoekt de EU een lans te breken 
voor de beginselen die zijn neergelegd in het actieplan voor wetshandhaving, governance 
en handel in de bosbouw (FLEGT) en China aan te moedigen dergelijke beginselen toe te 
passen bij zijn eigen houtimport uit Afrika, teneinde de handel in illegaal gekapt hout te 
beëindigen en een duurzaam bosbeheer te bevorderen; verzoekt de Commissie om 
spoedig met voorstellen te komen voor een verbod op de import van hout en 



houtproducten uit illegale bronnen naar de EU om China ervan te weerhouden Afrikaans 
hout uit illegale bronnen te gebruiken voor zijn meubelexport; moedigt de Commissie aan 
de reikwijdte van haar onderhandelingen over vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
met derde landen uit te breiden; verzoekt de EU om de versterking van soortgelijke 
initiatieven te ondersteunen, zoals de Afrikaanse en Aziatische FLEGTs;

26. verzoekt de EU om ervoor te pleiten om bij het sluiten van internationale conventies 
betreffende de winning of opsporing van energiebronnen te zorgen voor transparantie van 
vergunningsovereenkomsten en contractuele voorwaarden belastingstromen naar 
regeringen vaststellen, evenals een clausule over de investering van een percentage van 
de winst in de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap; 

27. roept de EU en China op het probleem van de illegale handel in natuurlijke hulpbronnen 
aan te pakken door middel van gecoördineerde actie, waartoe onder meer een 
gezamenlijk overeengekomen definitie van ‘conflictgrondstoffen’ dient te behoren, 
evenals de instelling van een internationale deskundigengroep belast met de ontwikkeling 
van multilaterale benaderingen om deze kwestie op te lossen;

28. roept de EU en China op meer te investeren in hernieuwbare energiebronnen om zo de 
verslechtering van het milieu en klimaatverandering tegen te gaan en conflicten te 
voorkomen die verband houden met de schaarste van hulpbronnen zoals aardolie;

Handel, investeringen en infrastructuur
29. wijst erop dat diversificatie van handel in het algemeen van cruciaal belang is bij het tot 

stand brengen van betrouwbare economische groei in alle Afrikaanse staten; onderstreept 
dat de Chinese export van producten naar Afrika de ontwikkeling van Afrikaanse 
industrieën niet zou moeten belemmeren noch de concurrentiepositie van die industrieën 
teniet zou mogen doen;

30. doet een beroep op de EU en verzoekt China om Afrika te helpen uit de ‘commodity trap’ 
te komen en de transformatie te bevorderen van dit werelddeel van een regio die 
basisprodukten levert tot een gebied dat basisprodukten verwerkt en diensten ontwikkelt; 
vraagt de EU in dit verband om alle betrokken partijen, vooral de lidstaten en nieuwe 
donoren zoals China, aan te moedigen om de handel en investeringen te diversifiëren, 
technologie over te dragen aan de Afrikanen, internationale, eerlijke handelsregels te 
versterken, de wereldwijde markttoegang voor Afrikaanse producten uit te breiden, 
belastingen op verwerkte goederen uit Afrika te verlagen, de ontwikkeling van de 
particuliere sector en de toegang van deze sector tot financieringsmiddelen te bevorderen,
de handel te vergemakkelijken, regionale integratie in Afrika te stimuleren en 
geldtransacties van Afrikaanse inwoners te vergemakkelijken; 

31. verzoekt de EU om haar economische invloed op de ontwikkeling van Afrika te 
vergroten door haar eigen Gemeenschappelijke Landbouwbeleid te hervormen en de 
toegang van Afrikaanse producten tot de EU-markt te vereenvoudigen; verzoekt de EU
en doet een beroep op China om bij de hervorming van hun eigen landbouwbeleid sterker 
rekening te houden met de ontwikkelingskansen van de Afrikaanse landbouwsector, de 
invoer van landbouwproducten uit Afrika te vergemakkelijken en er bij de export van 
landbouwproducten op te letten geen belemmeringen te doen ontstaan voor de 
ontwikkeling van de landbouwproductie in Afrika, teneinde garanties te bieden voor 
voedselzekerheid en werkgelegenheid;

32. verzoekt de EU en doet een beroep op China om zich sterker in te zetten voor een eerlijke 
wereldhandel, met het doel om coherentie te bewerkstelligen tussen het handels- en het 



ontwikkelingsbeleid, het aandeel van producenten en werknemers in de winst uit de 
wereldhandel in goederen te verhogen, de toegang voor Afrikaanse producten tot de 
wereldmarkt uit te breiden en de invoerrechten op eindproducten uit Afrika te verlagen; 
doet een beroep op de regering van China en op de EU om een exportstrategie te 
ontwikkelen die geen belemmering vormt voor een in ecologisch en sociaal opzicht 
duurzame goederenproductie in Afrika;

33. doet een beroep op China om bij de verstrekking van kredieten rekening te houden met 
de lessen die uit het ontstaan van de schuldencrisis in vele ontwikkelingslanden kunnen 
worden getrokken, en om de door kredietgevers in het verleden gemaakte fouten niet te 
herhalen;

34. is verheugd over stappen die door China zijn genomen om, als gevolg van druk van de 
Wereldhandelsorganisatie en de internationale publieke opinie, de sociale wetgeving en 
de rechten van werknemers met ingang van 1 januari 2008 te verbeteren, en benadrukt 
dat de invoering van sociale wetten met een dwingender karakter in China een positief 
effect op het Chinese optreden in Afrika zal moeten hebben;

35. onderstreept dat het voor Afrika belangrijk is een eigen strategie tegenover China te 
ontwikkelen; stelt dat zo´n strategie van groot belang is om de handelsrelaties tussen 
China en Afrika een meer wederkerig karakter te geven; onderstreept dat de nadruk van 
deze strategie moet liggen op een grotere participatie van Afrikaanse arbeiders bij 
Chinese projecten in Afrika, een toenemende bereidheid van China om technologie over 
te dragen en een betere markttoegang voor typisch Afrikaanse exportproducten als koffie, 
cacao en lederwaren op de Chinese markt;

36. beveelt de Commissie aan om in het kader van de lopende onderhandelingen met China 
vast te blijven houden aan een nieuw handelshoofdstuk in de Partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst, aan bindende uitspraken ten aanzien van de fundamentele 
arbeidsnormen van de IAO, aan de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven, aan maatregelen tegen ‘sociale en ecologische dumping’, aan de IAO-
aanbevelingen voor behoorlijke arbeid, en aan inachtneming van de vereisten die uit 
internationale mensenrechtenverdragen voortvloeien; 

37. benadrukt dat het belangrijk is om bij de uitvoering van investeringen in infrastructuur en 
vestigingen van ondernemingen lokale werknemers te werk te stellen onder eerlijke 
financiële voorwaarden; dringt aan op een grotere inzet voor de opleiding van 
werknemers door het geven van leningen en circulaire migratie; beveelt aan om 
maatregelen te nemen om de deels hooggekwalificeerde leden van de Afrikaanse 
diaspora hierbij sterker te betrekken en geldovermakingen van in het buitenland levende 
Afrikanen naar Afrika te vergemakkelijken;

38. onderkent dat de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het algemeen een zeer 
positieve invloed heeft op groei, concurrentiepositie en het creëren van banen; beveelt de 
Commissie aan bestaande Afrikaanse en Europese programma’s op een lijn te brengen, 
met een sterkere focus op het ontwikkelen van ICT-capaciteit voor het midden- en 
kleinbedrijf door middel van publiek-private partnerschappen teneinde te zorgen voor de 
ontwikkeling van instellingen en beleid om investeringen, innovatie en 
technologieoverdracht te vergemakkelijken;

39. verzoekt de EU en China om de AU en NEPAD te ondersteunen bij het uitvoeren van 



milieueffectbeoordelingen en het evalueren van mogelijke ‘pro-poor growth’ van 
buitenlandse investeringsprojecten in Afrika, vooral op het gebied van energie en 
infrastructuur, evenals bij het ontwikkelen van een transparanter systeem voor het gunnen 
van contracten en voor overheidsuitgaven; legt de nadruk op het belang van het plannen 
op lange termijn van overheidsuitgaven door Afrikaanse landen van winsten die zijn 
verkregen door de recente prijsstijging van grondstoffen, winsten uit energie-exploratie 
en buitenlandse investeringsstromen, en beveelt de Europese Unie en China aan 
doelgerichte steun te verlenen aan de ontwikkeling van overeenkomstige bestuurlijke 
capaciteiten;

40. verzoekt de EU om met China in Afrika gezamenlijke projecten uit te voeren, met name 
op het gebied van de exploratie van energiebronnen, vervoer en infrastructuur, teneinde 
samen met de AU en NEPAD een gemeenschappelijk regelstelsel voor hun optreden en 
investeringen te ontwikkelen;

41. roept de EU en China op om te investeren in opleiding en voorlichting in Afrika, 
aangezien geschoolde werknemers de pijlers vormen van een meer onafhankelijke 
ontwikkeling;

42. verzoekt de EU verder te gaan dan het EU–Africa Business Forum en een coherent 
actieplan te ontwikkelen om Europese investeringen in Afrika te stimuleren en te 
diversifiëren;

43. onderkent dat de Europese economische investeringen in Afrika concurrentienadelen 
ondervinden vanwege openlijke of verborgen subsidiëring van Chinese projecten en 
aanbiedingen van de Chinese regering (of bedrijven die volledig in handen van de staat 
zijn); vanwege hogere kosten door sociale en economische normen die de Chinese 
concurrenten niet hanteren; vanwege Chinese ‘gebonden hulp’ waardoor Europese 
bedrijven niet kunnen deelnemen aan projecten die met Chinese hulp gefinancierd zijn, 
en vanwege de beperkte toegang voor Europese bedrijven tot financieringsinstrumenten 
en risicodekkende instrumenten voor investeringen;

Milieu
44. wijst op de ecologische gevolgen van de aanwezigheid van China in Afrika; dringt er bij 

China op aan om zowel in China als in Afrika op te treden als een verantwoordelijke 
rentmeester van het milieu;

45. verzoekt de EU om Chinese agentschappen voor exportkredieten, waaronder de Exim 
Bank, aan te moedigen om systematische milieueffectbeoordelingen van 
infrastructuurprojecten in Afrika uit te voeren, zoals van dammen, wegen en mijnen;

46. is verheugd over het initiatief van de Commissie tot de instelling van een Wereldalliantie 
ter bestrijding van klimaatverandering (‘Global Climate Change Alliance’) met de minst 
ontwikkelde landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling, die speciaal is gericht op de 
versterking van de samenwerking op het gebied van de aanpassing aan de 
klimaatverandering; verzoekt de EU China uit te nodigen om mee te werken aan centrale 
onderwerpen van het werkplan van de Wereldalliantie, zoals een dialoog over de 
vermindering van rampenrisico’s en maatregelen ten behoeve van klimaatbestendigheid, 
die als cruciale samenwerkingsgebieden moeten worden beschouwd gezien de rol van 
China als grote donor en investeerder in Afrika die vaak in grootschalige 
infrastructuurprojecten investeert welke bijzonder kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering; 



47. verzoekt om een verhoging van de financiële middelen voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering, op basis van een systeem waarbij de bijdragen op basis van vroegere 
emissies en economische capaciteit verplicht zijn en waarbij de fondsen niet van reeds 
bestaande hulpbudgets worden weggenomen; dringt er in dit verband bij de EU op aan 
zich in te zetten voor sterker gecoördineerde en complementaire internationale 
inspanningen ten behoeve van de terbeschikkingstelling van financiële middelen en 
investeringen ter ondersteuning van maatregelen in Afrika die zijn gericht op de 
verlichting van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, met name in de 
vorm van een betere toegang tot adequate, voorspelbare en duurzame financiële 
middelen, financiële en technische hulp voor de opbouw van capaciteiten voor de 
beoordeling van de aanpassingskosten, hulp bij de vaststelling van de financiële 
behoeften en de verstrekking van nieuwe en aanvullende middelen, waaronder ook 
officiële en concessionele middelen; dringt er op aan dergelijke financiële voorzieningen 
op onbureaucratische wijze toegankelijk te maken; dringt aan op effectief toezicht op de 
resultaten;

48. verzoekt de EU om multilaterale discussies te houden met AU-lidstaten en China alsmede 
het maatschappelijk middenveld over de wereldwijde dreigingen als gevolg van de 
achteruitgang van het milieu en klimaatverandering en om te werken aan de 
verplichtingen van de op 15 december 2007 tijdens de Conferentie van de partijen (COP-
13) in Bali ondertekende Actieplan van Bali voor een kader na 2012;

49. verzoekt de EU om het voortouw te nemen op het gebied van de verlichting van 
klimaatverandering door een spoedprogramma te lanceren dat naast de bestaande 
begrotingslijnen voor ontwikkelingshulp financiële steun verleent voor de ontwikkeling 
en toepassing van milieuvriendelijke energietechnologieën in landen met een opkomende 
economie en ontwikkelingslanden, rekening houdend met hun verschillende behoeften; 
verzoekt de EU specifiek om middelen ter beschikking te stellen om de overdracht van in 
China ontwikkelde goedkope milieuvriendelijke technologieën naar de Afrikaanse landen 
te bevorderen; erkent dat grotere financiële steun voor technologieoverdracht van cruciaal 
belang is om tegen 2009 tot een overeenkomst te kunnen komen over een mondiaal kader 
inzake klimaatverandering voor de periode na 2012;

50. dringt er bij de EU en China op aan om er in overeenstemming met het Actieplan van 
Bali voor te zorgen dat hun projecten in Afrika, met name op het gebied van de exploratie 
van energiebronnen, van duurzame aard en verenigbaar met het Actieplan van Bali zijn;

51. erkent dat de handel en de consumptie in het Westen mede verantwoordelijkheid zijn 
voor het ontstaan en de groei van de Chinese vraag naar natuurlijke hulpbronnen in 
Afrika, evenals voor de toename van de CO2–emissies in de ontwikkelingslanden als 
gevolg van de ‘uitbesteding’ van vervuilende industrie; verzoekt tevens de EU 
rechtvaardigheid op het gebied van handel en klimaat op de agenda te zetten van de 
trilaterale samenwerking met China en Afrika; verzoekt de EU tevens om een versterking 
van maatregelen ter bevordering van sociaal en ecologisch verantwoorde consumptie 
(met inbegrip van etiketteringsystemen waaruit het milieueffect van producten tijdens 
hun gehele levensduur blijkt, vanaf de winning van de benodigde grondstoffen tot en met 
de productie en het vervoer);

52. dringt er bij de EU op aan zich voor een nauwere internationale samenwerking, vooral 
met China, in te zetten, om de spoedige tenuitvoerlegging van aanpassingsmaatregelen te 
steunen, met name door middel van kwetsbaarheidsbeoordelingen, de prioritering van 
acties, raming van de benodigde middelen, de opbouw van capaciteiten en de 



ontwikkeling van reactiestrategieën, de integratie van aanpassingsmaatregelen in de 
sectorale en nationale planning, specifieke projecten en programma’s, middelen om 
prikkels te geven voor de uitvoering van aanpassingsmaatregelen en andere middelen om 
een klimaatbestendige ontwikkeling te bereiken, waarbij rekening dient te worden 
gehouden met de dringende en onmiddellijke behoeften van de ontwikkelingslanden die 
kwetsbaar zijn voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering, zoals de landen van 
Afrika, die bijzonder lijden onder droogte, verwoestijning en overstromingen;

53. verzoekt de EU de dialoog met Afrika en China te versterken en gezamenlijke 
benaderingen te ontwikkelen voor de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als 
ontbossing, verwoestijning, fragmentatie, achteruitgang of verlies van biodiversiteit en 
bodemvruchtbaarheid alsmede water- en luchtvervuiling; verzoekt de EU energie–
efficiëntie, milieuvriendelijke technologieën, risicobeheersing, capaciteiten voor 
vroegtijdige waarschuwing en een verantwoordelijke industrialisering en consumptie te 
bevorderen;

Goed bestuur en mensenrechten
54. verzoekt de Chinese autoriteiten met klem om in hun betrekkingen met Afrika de 

beginselen van democratie, behoorlijk bestuur en mensenrechten te eerbiedigen;

55. verzoekt de EU om te handelen conform haar eigen waarden, principes en toezeggingen
krachtens de Overeenkomst van Cotonou in haar betrekkingen met die Afrikaanse 
regeringen die democratie belemmeren en mensenrechten schenden, door hun de controle 
op hulp, begrotingssteun of investeringen te ontzeggen; vraagt de EU om ervoor te 
zorgen dat in dergelijke gevallen humanitaire en andere steun wordt verstrekt via 
plaatselijke organisaties uit het maatschappelijk middenveld en deze de capaciteit van 
dergelijke organisaties helpt te versterken; verzoekt de EU om er bij andere grote 
donoren, zoals China, die zijn gebonden aan internationale mensenrechtenconventies van 
de VN, op aan te dringen om op dezelfde manier te handelen;

56. benadrukt dat, niettegenstaande het belang van beginselen als soevereiniteit, eigen 
verantwoordelijkheid en afstemming, de Chinese investeringen zonder voorwaarden in 
die Afrikaanse landen die slecht worden bestuurd door onderdrukkende regimes er mede 
voor zorgen dat mensenrechten geschonden blijven worden, dat de democratisering wordt 
vertraagd en dat de eerbiediging van goed bestuur en de rechtsstaat evenals de 
corruptiebestrijding worden tegengehouden; benadrukt in dit verband het belang van
meer EU-steun aan regeringen, instellingen en partijen uit het maatschappelijk 
middenveld die goed bestuur en respect voor mensenrechten in Afrika bevorderen, 
namelijk nationale parlementen, pluralistische partijsystemen, ontwikkelings- en 
mensenrechtenorganisaties, vrije media en anticorruptie-instanties, enz.;

57. verzoekt de EU om alle hulp donerende en ontvangende landen te vragen om de 
richtsnoeren en transparantienormen van de Internationale Financiële Instellingen  te 
respecteren; dringt er bij de EU op aan om Chinese autoriteiten te overtuigen om 
nationale banken aan te moedigen de ‘evenaarsprincipes' voor sociale en milieunormen 
aan te nemen;

58. vraagt de EU om China aan te moedigen de bepalingen van de OESO-conventie tegen 
omkoperij vrijwillig over te nemen en de tenuitvoerlegging ervan te waarborgen, niet 
alleen in China, maar ook in de betrekkingen met Afrikaanse landen; 

59. verzoekt de EU om alle lidstaten en China aan te moedigen om deel te nemen aan de 
bestaande wereldwijde initiatieven ter bevordering van de terugvordering van activa in 



overeenstemming met hoofdstuk V van het VN–Verdrag tegen corruptie, met inbegrip 
van het recentelijk door de Wereldbank en het Drugs- en misdaadbestrijdingsbureau van 
de VN(UNODC) in het leven geroepen Stolen Asset Recovery Initiative (StAR); 

60. verzoekt de EU China ertoe aan te moedigen de IAO–verdragen te ratificeren die het nog 
niet heeft goedgekeurd en ervoor te zorgen dat het deze ten uitvoer legt in alle 
ontwikkelingslanden waar China investeringen doet of waar Chinese ondernemingen, 
deskundigen of werknemers werkzaam zijn, met name in Afrika;

61. roept de EU op de ontwikkeling van internationale en wettelijk bindende gedragscodes 
inzake goed bestuur, veilige en rechtvaardige werkomstandigheden, sociale
verantwoordelijkheid van ondernemingen en milieubeschermingspraktijken te stimuleren 
en de verantwoordingsplicht van ondernemingen te bevorderen; 

Vrede en veiligheid
62. vraagt de EU haar gedragscode betreffende wapenuitvoer om te zetten in een juridisch

bindend instrument;
63. vraagt de EU om China aan te moedigen om de transparantie van zijn nationale 

controlesysteem voor wapenexport te vergroten, namelijk door te waarborgen dat alle 
export wordt gerapporteerd aan het VN-register voor export van conventionele wapens en 
dat zijn controleregels voor wapenexport worden verbeterd om te voorkomen dat wapens 
worden geleverd aan landen en regio’s, vooral in Afrika, waar internationale 
mensenrechten en humanitair recht stelselmatig worden geschonden;

64. vraagt de EU om haar wapenembargo tegen China te handhaven zolang China wapens 
blijft exporteren aan strijdkrachten en gewapende troepen in (veelal Afrikaanse) landen 
die conflicten voeden en laten voortduren en de mensenrechten ernstig blijven schenden; 

65. verzoekt de EU en China een einde te maken aan wapenhandelsovereenkomsten met 
regeringen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van mensenrechten, betrokken 
zijn in conflicten of op de rand van oorlog staan, zoals de regeringen van Kenia,
Zimbabwe, Soedan, Tsjaad, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Eritrea en 
Somalië; roept de EU en China op wapenleveranties aan gewapende niet–
overheidsactoren die een bedreiging vormen voor de mensenrechten, de stabiliteit en de 
duurzame ontwikkeling op het Afrikaanse continent, te beëindigen, te voorkomen en 
verbieden;

66. vraagt de EU om te blijven pleiten voor een internationaal juridisch bindend verdrag 
inzake wapenhandel voor alle conventionele wapens, gesloten op VN-niveau; 

67. roept de EU en China op initiatieven onder Afrikaanse leiding te ondersteunen, zoals een 
parate troepenmacht, en de inzet van regionale organisaties als pijlers voor de veiligheid 
in Afrika;

68. vraagt de EU om China aan te moedigen zijn deelname aan de vredesmissies van de VN 
en AU in Afrika te blijven vergroten en die bijdrage tevens uit te breiden door, indien 
nodig en in overeenstemming met VN-mandaten, strijdkrachten te leveren; 

69. verzoekt de EU om China te betrekken bij de ontwikkeling van gemeenschappelijke 
benaderingen met betrekking tot menselijke veiligheid, met name op het gebied van 
conventionele ontwapening, ontwapenings-, demobilisatie- en reïntegratieoperaties 
(DDR), de traceerbaarheid van wapens, mijnopruiming en hervorming van de 
veiligheidssector (SSR); dringt aan op inspanningen op het gebied van niet–traditionele 
veiligheidskwesties zoals de preventie van natuurrampen, klimaat- en economische 



vluchtelingen, ontheemden en migranten, drugs en overdraagbare ziekten;

°
° °

70. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering van de Volksrepubliek China 
en het Chinese nationale volkscongres, de Afrikaanse Unie, NEPAD, PAP en FOCAC. 


