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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Επισημαίνει ότι από την Αφρική προέρχεται το 9% σχεδόν των εισαγωγών της ΕΕ· το 
ήμισυ αυτών των εισαγωγών αφορά προϊόντα ενέργειας, το 23% βιομηχανικά προϊόντα 
και το 11% γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής· η Αφρική απορροφά το 8.3% των 
εξαγωγών της ΕΕ, το 78% αυτών των εξαγωγών αφορά μηχανήματα, χημικά και 
βιομηχανικά προϊόντα. Η Νότιος Αφρική είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ 
(εισαγωγές και εξαγωγές). Δυστυχώς, το ευρωπαϊκό εμπόριο με την Αφρική συνεχίζει να 
φθίνει, αν και η ΕΕ παραμένει ο σπουδαιότερος εμπορικός εταίρος.

2. Επισημαίνει ότι η με γοργούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη της Κίνας τα τελευταία 20 
έτη είχε σημαντικό αντίκτυπο στο εμπόριο ΕΕ-Κίνας και, εν γένει, στις οικονομικές τους 
σχέσεις. Το συνολικό εμπόριο (εισαγωγές και εξαγωγές) αυξήθηκε περισσότερο από 6 
φορές μετά το 1978 και η αξία του ανήλθε σε 210 δισεκατομμύρια ευρώ το 2005. Το 
εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με την Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του 80 μετετράπη σε 
έλλειμμα ύψους 106 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2005, το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα 
με οποιοδήποτε εταίρο. Η Κίνα είναι τώρα ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της 
ΕΕ μετά τις ΗΠΑ. Το 2000 η ΕΕ προέβη στη σύναψη διμερούς συμφωνίας με την Κίνα 
σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, γεγονός που υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος στη 
διαδικασία πρόσβασης της Κίνας στον ΠΟΕ και αυτή η πρόσβαση άλλαξε με πολλούς 
τρόπους τα εμπορικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο.

3. Επισημαίνει ότι η αξία του κινεζικού εμπορίου με την Αφρική αυξήθηκε από 2 
δισεκατομμύρια δολάρια το 1999 σε 39,7 δισεκατομμύρια περίπου το 2005· η Κίνα 
αποτελεί τώρα τον τρίτο σπουδαιότερο εμπορικό εταίρο της Αφρικής. Η Αφρικανική 
ήπειρος καθίσταται αναμφιβόλως το νέο οικονομικό σύνορο της Κίνας και είναι πολύ 
αποτελεσματική στο να χρησιμοποιεί ως εργαλεία εξωτερικής πολιτικής στρατηγικές 
ανταλλαγής πετρελαίου με οικονομική βοήθεια.

4. Επισημαίνει ότι τα τελευταία έτη η Κίνα γνωρίζει μια εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη με 
μέσο όρο 9% κατ’ έτος και έχει καταστεί ηγετική εξαγωγική χώρα· τονίζει με έμφαση ότι 
η επανεμφάνιση της Κίνας ως παγκόσμια οικονομία μείζονος σημασίας έχει θεμελιωδώς 
μεταβάλει το status quo των εμπορικών ροών και των διεθνών αγορών· υποστηρίζει ότι, 
για να υποστηρίξει αυτήν την επέκταση, η Κίνα έχει καταστεί καθαρός εισαγωγέας 
πετρελαίου και η ζήτησή της έχει οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις των τιμών σε όλα τα είδη 
ορυκτών και γεωργικών προϊόντων.

5. Επισημαίνει ότι η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% περίπου της συνολικής αύξησης της 
παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου τα τελευταία 4 έτη· υπογραμμίζει ότι φαίνεται πιθανό να 
συνεχίσει να αυξάνεται η εξάρτηση της Κίνας από εισαγόμενο πετρέλαιο· έως το 2010 
αναμένεται να εισάγει το 45% των αναγκών της σε πετρέλαιο· τονίζει ότι η αδηφάγος 
ζήτηση για ενέργεια και η επιθυμία της να διευρύνει την εισαγωγή ενέργειας την έχει 
οδηγήσει σε αναζήτηση πετρελαίου από τα αφρικανικά κράτη.

6. Συνιστά σθεναρά στην Επιτροπή να αξιολογήσει τις καλούμενες «Ενδιάμεσες Συμφωνίες 
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Οικονομικής Εταιρικής Σύμπραξης», τη συμφωνία «Όλα εκτός Όπλων» (ΕΒΑ) και τη 
συμφωνία «Με τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες» (LDC) με σκοπό να γίνει κατανοητό 
πώς κινεζικές εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες στην Αφρική θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν ευνοϊκούς όρους πρόσβασης στην αγορά, οι οποίοι δίδονται στην ΕΕ 
βάσει αυτών των συμφωνιών, με επιθετικό τρόπο που προκαλεί αναταραχή στην αγορά 
(«τσουνάμι των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων»).

7. Συνιστά στην Επιτροπή να προσαρμόσει τις συμφωνίες της με την Κίνα και την Αφρική 
με σαφή γλώσσα σε ό,τι αφορά τις «Μη υποχρεωτικές οικονομικές αξίες»· όλες οι 
συμφωνίες θα πρέπει να υποστηρίζονται από Αξιολόγηση των Επιπτώσεων για την 
Αειφορία (SIA), συστάσεις για αξιοπρεπή εργασία, πρότυπα της ΔΟΕ, ανθρώπινα 
δικαιώματα, κοινωνική ευθύνη, περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα στον τομέα της 
υγείας. Συνιστά οι αποκαλούμενοι «τριμερείς διάλογοι» μεταξύ της ΕΕ, της Αφρικής και 
της Κίνας να επικεντρώνουν την προσπάθειά τους σε αυτούς τους τομείς.
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