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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že téměř 9 % dovozu do EU pochází z Afriky; polovina tohoto dovozu činí 
produkty pro energetiku, 23 % jsou průmyslové výrobky a 11 % jsou potravinové a 
zemědělské výrobky; na Afriku připadá 8,3 % vývozu z EU,  78 % se týká strojírenství, 
chemických látek a průmyslových výrobků. Největším obchodním partnerem EU (pro 
dovoz a vývoz) je Jihoafrická republika. Evropský obchod s Afrikou bohužel i nadále 
slábne, ačkoliv EU zůstává nejdůležitějším obchodním partnerem;

2. zdůrazňuje, že rychlý hospodářský rozvoj Číny za posledních dvacet let měl významný 
vliv na obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Čínou obecně. Celkový objem 
dvoustranného obchodu se od roku 1978 zvýšil šedesátinásobně a v roce 2005 měl hodnotu 
210 miliard EUR. Obchodní bilance EU se z přebytku na začátku 80. let změnila na deficit 
ve výši 106 miliard v roce 2005, což je nevyšší obchodní deficit s jakýmkoliv obchodním 
partnerem.  Čína je v současné době po USA největším obchodním partnerem EU. V roce 
2000 uzavřela EU s Čínou oboustrannou dohodu o přístupu na trh, která byla zásadním 
milníkem v procesu přistoupení Číny do WTO a toto přistoupení změnilo v mnoha 
směrech schémata světového obchodování;

3. zdůrazňuje, že hodnota čínského obchodu s Afrikou se zvýšila ze 2 miliard USD v roce 
1999 na zhruba 39,7 miliard USD v roce 2005; Čína je v současné době třetí nejdůležitější 
obchodní partner Afriky. Afrika se pro Čínu zcela zřejmě stává novou ekonomickou 
oblastí hospodářských zájmů Číny; a velmi účinně propojuje strategie pomoci za ropu 
s nástroji zahraniční politiky;

4. zdůrazňuje, že Čína prošla v posledních letech bouřlivým hospodářským růstem 
s průměrným ročním nárůstem 9 % a stala se předním vývozcem; podtrhuje, že opětovné 
objevení Číny jako významné světové ekonomiky zásadně změnilo současný stav 
obchodních toků a mezinárodních trhů; všímá si toho, že pro udržení tohoto rozmachu se 
Čína stala čistým dovozcem ropy a její poptávka způsobila velké zvýšení cen různých 
druhů nerostných surovin a zemědělských komodit; 

5. zdůrazňuje, že za poslední čtyři roky měla Čína na svědomí zhruba 40 % celkového růstu 
celosvětové poptávky po ropě; podtrhuje, že je pravděpodobné, že závislost Číny na 
dovážené ropě nadále poroste; očekává se, že za účelem naplnění svých potřeb ropy jí bude 
do roku 2010 dovážet 45 %; zdůrazňuje, že nenasytná poptávka po energii a touha rozšířit 
dovoz energie, vede Čínu k hledání dodavatele ropy v afrických státech; 

6. důrazně doporučuje, aby Komise zhodnotila tzv. „prozatímní dohody o hospodářském 
partnerství“, iniciativu „Vše kromě zbraní“ (EBA) a dohodu o nejméně rozvinutých 
zemích (LDC) za účelem porozumění tomu, jak mohou čínské firmy působící v Africe 
využívat výhodného přístupu na trh, který jim poskytují dohody s EU agresivním a pro trh 
rušivým způsobem („textilní cunami“); 
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7. doporučuje Komisi, aby se ve svých dohodách s Čínou a Afrikou vyjadřovala jasným 
způsobem s ohledem na „měkké hospodářské hodnoty“, všechny dohody by měly být 
podpořeny hodnocením dopadu na udržitelnost (SIA), doporučeními pro důstojnou práci, 
standardy Mezinárodní organizace práce, lidskými právy, společenskou odpovědností, 
standardy pro životní prostředí a zdraví.  doporučuje, aby tzv. „trojstranné dialogy“ mezi 
EU, Afrikou a Čínou soustředily své snahy na tyto oblasti. 
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