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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква, че вносът от Африканските страни съставлява почти 9 % от вноса в ЕС; 
половината от този внос представляват продукти, свързани с енергетиката, 23% са 
готови продукти, а 11% са храни и селскостопански продукти; африканските страни 
получават 8,3% от износа на ЕС, 78% са машини и оборудване, химикали и 
промишлени продукти. ЮАР е най-големият търговски партньор на ЕС (внос и 
износ). За съжаление европейската търговия с африканските страни продължава на 
намалява, макар че ЕС продължава да е най-важният търговски партньор.

2. подчертава, че ускореното икономическо развитие на Китай в последните двадесет 
години оказа значително въздействие на търговията между ЕС и Китай и на 
икономическите отношение като цяло. Общият обем на двустранната търговия е 
нараснал с повече от 60 пъти от 1978 г. насам и е възлизал на 210 милиарда евро през 
2005 г. ЕС премина от търговски излишък в началото на 1980-те към търговски 
дефицит от 106 милиарда евро през 2005 г., което е най-високият дефицит с даден 
търговски партньор. Сега Китай е вторият по големина 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.

3. изтъква, че стойността на търговията на Китай с африканските страни се е увеличила 
от 2 милиарда долара през 1999 г. на 39.7 милиарда долара през 2005 г; сега Китай е 
третият по важност търговски партньор на африканските страни. Африка явно се 
превръща в новия икономически хоризонт на Китай; и проявява голяма ефективност 
като съчетава стратегии на размяна на помощи срещу петрол с инструменти на 
външната политика.

4. подчертава, че Китай през последните години е имал експлозивен икономически 
ръст със средно 9% на година и се е превърнал във водещ износител; изтъква, че 
възраждането на Китай като световна икономическа сила промени из основи 
статуквото на търговския поток и международните пазари; има наблюдението, че за 
да поддържа тази експанзия, Китай се е превърнал в нетен вносител на петрол и 
търсенето от негова страна е довело до значително повишаване на цените на всички 
видове минерални и селскостопански стоки; 

5. подчертава, че Китай е предизвикал 40% от общия ръст в световното търсене на 
петрол през последните четири години; изтъква, че зависимостта на Китай от вноса 
на петрол много вероятно ще продължи да нараства; очаква се до 2010 г. той да 
внася 45% от необходимия му петрол; подчертава, че ненаситното му търсене на 
енергия и желанието му да разшири енергийния си внос е довело до това да търси 
енергийни доставчици сред африканските държави.

6. настоятелно препоръчва на Комисията да направи оценка на т.н. "Междинни 
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споразумения за икономическо партньорство", инициативата „Всичко, освен 
оръжия“ и споразумението за най-слабо развитите страни с оглед на това, как 
китайските предприятия, действащи в Африка могат да се възползват от пазарния 
достъп, предоставен чрез тези споразумения за ЕС, по агресивен и объркващ пазара 
начин ("текстилно цунами"). 

7. препоръчва на Комисията да приспособи споразуменията си с Китай и африканските 
страни с ясни формулировки за икономическите ценности с идеална цел ("soft 
economic values"); всички споразумения следва да се подкрепят от оценка за 
въздействие върху устойчивото развитие (SIA), препоръки за достоен труд, 
стандартите на Международната организация по труда, човешките права, социалната 
отговорност, стандартите за околна среда и здравеопазване. препоръчва т.н. 
тристранни диалози между ЕС, африканските страни и Китай да насочат усилията си 
в тези области. 
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