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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at Afrika tegner sig for næsten 9 % af EU's import; halvdelen af denne import er 
energirelaterede produkter, 23 % er forarbejdede produkter, og 11 % er fødevarer og 
landbrugsvarer; påpeger endvidere, at 8,3 % af EU's eksport går til Afrika, hvoraf 78 %
kommer fra områderne maskiner, kemikalier og forarbejdede varer, samt at Sydafrika er 
EU's største handelspartner (import og eksport); anfører, at Europas handel med Afrika 
desværre bliver mindre og mindre, selv om EU fortsat er den vigtigste handelspartner; 

2. påpeger, at Kinas hurtige økonomiske udvikling i de seneste tyve år har haft omfattende 
følger for handelsforbindelserne og de økonomiske forbindelser mellem EU og Kina
generelt; henviser til, at samhandlen er blevet mere end tres gange større siden 1978 og 
havde en værdi af 210 mia. euro i 2005; henviser endvidere til, at EU er gået fra et 
handelsoverskud i begyndelsen af 1980'erne til et underskud på 106 mia. euro i 2005, 
hvilket er EU's største handelsunderskud i forhold til nogen af dets partnere; oplyser, at 
Kina nu er EU's andenstørste handelspartner efter USA; anfører, at EU i 2000 indgik en 
aftale med Kina om bilateral adgang til markedet, hvilket var en vigtig milepæl på Kinas 
vej hen imod medlemskab af WTO, og at dette medlemskab i mange henseender har 
ændret de globale handelsmønstre;

3. påpeger, at værdien af Kinas handel med Afrika er steget fra 2 mia. dollars i 1999 til 
omkring 39,7 mia. dollars i 2005; påpeger endvidere, at Kina nu er Afrikas tredjevigtigste
importhandelspartner; henviser til, at Afrika klart er ved at blive Kinas nye økonomiske 
grænse, og at det på effektiv vis sammenkæder strategien "støtte-for-olie" med 
udenrigspolitiske instrumenter;

4. påpeger, at Kina i de seneste år har været præget af en eksplosiv økonomisk vækst på i 
gennemsnit 9 % pr. år og er blevet et førende eksportland; understreger, at Kina er 
genopstået som en vigtig verdensøkonomi, hvilket har medført en grundlæggende ændring
af situationen med hensyn til handelsstrømme og internationale markeder; bemærker, at 
Kina for at opretholde denne ekspansion er blevet nettoimportør af olie, og at landets 
efterspørgsel har medført omfattende prisstigninger på alle former for mineralprodukter
og landbrugsvarer;

5. påpeger, at Kina i de seneste fire år har tegnet sig for omkring 40 % af den samlede vækst 
i den globale efterspørgsel efter olie; understreger, at Kinas afhængighed af importeret 
olie sandsynligvis fortsat vil vokse; anfører, at Kina inden 2010 forventes at importere 
45 % af sit oliebehov; understreger, at Kinas uhyre energibehov og landets ønske om at 
øge energiimporten har medført, at det søger olieleverandører i afrikanske lande; 

6. henstiller kraftigt, at Kommissionen foretager en evaluering af de såkaldte Economic 
Partnership Interim Agreements (foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler), initiativet 
"Alt undtagen våben" (EBA) og aftalen med de mindst udviklede lande (LDC) med 
henblik på at forstå, hvordan kinesiske virksomheder, der driver virksomhed fra Afrika, 
eventuelt kan udnytte præferenceadgang til EU-markedet, som opnås via disse aftaler, på 
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en aggressiv måde, som forstyrrer markedet (f.eks. til at oversvømme markedet med 
tekstilvarer);

7. henstiller til Kommissionen, at den justerer sine aftaler med Kina og Afrika og anvender 
et klart sprog i forbindelse med "bløde økonomiske værdier"; påpeger, at alle aftaler bør 
ledsages af en bæredygtighedsvurdering (SIA), henstillinger om rimelige arbejdsvilkår, 
Den Internationale Arbejdsorganisations normer, menneskerettigheder, socialt ansvar og
miljø- og sundhedsnormer; henstiller endvidere, at man under de såkaldte 
"trepartsdialoger" mellem EU, Afrika og Kina koncentrerer sig om en indsats på disse 
områder.
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