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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu asjaolule, et ligikaudu 9% ELi impordist pärineb Aafrikast; poole 
Aafrikast imporditud toodetest moodustavad energiavaldkonda kuuluvad tooted, 23% on 
tööstuskaubad ning 11% on toidukaubad ja põllumajandustooted; ELi ekspordist läheb 
8,3% Aafrikasse ning 78% sellest moodustavad masinaehitustooted, kemikaalid ja 
tööstuskaubad; Lõuna-Aafrika on ELi suurim kaubanduspartner (import ja eksport);
kahjuks Euroopa ja Aafrika vaheline kaubandustegevuse osakaal aina väheneb, kuigi EL 
on Aafrika jaoks jätkuvalt kõige tähtsam kaubanduspartner;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et viimase kahekümne aasta jooksul toimunud kiire 
majandusareng Hiinas on oluliselt mõjutanud ELi ja Hiina kaubandus- ja majandussuhteid 
üldiselt; pärast 1978. aastat on kaubanduse kogumaht kasvanud mõlemas suunas rohkem 
kui kuuskümmend korda ning 2005. aastal ulatus selle kogumaht 210 miljardi euroni; kui 
1980. aastate alguses oli ELil kaubanduse ülejääk, siis 2005. aastal oli liidul tekkinud 
hoopis 106 miljardi euro suurune kaubandusdefitsiit, mis on ELi suurim kaubandusdefitsiit 
seniste kaubanduspartneriga; Hiina on praegu ELi jaoks USA järel suuruselt teine 
kaubanduspartner; 2000. aastal sõlmis EL Hiinaga kahepoolse turulepääsu lepingu, mis oli 
oluline samm Hiina ühinemisprotsessis Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, ning Hiina 
ühinemine WTOga muutis mitmeti maailma kaubanduse struktuure;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et Hiina ja Aafrika kaubavahetuse väärtus on suurenenud 2 
miljardilt USA dollarilt 1999. aastal umbes 39,7 miljardi USA dollarini 2005. aastal; Hiina 
on praegu tähtsuselt kolmas kaubanduspartner Aafrika jaoks; Aafrikast on ilmselgelt 
saamas Hiina uus majanduspiir ning Hiina oskab väga tõhusalt ühendada nn abi nafta vastu 
strateegiaid välispoliitika vahenditega;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et Hiinas on viimastel aastatel toimunud järsk majanduskasv 
(keskmiselt 9% aastas) ning riigist on saanud üks suurimaid eksportijaid; rõhutab, et Hiina 
naasmine maailmamajanduse suurriikide hulka on väga oluliselt muutnud kaubavoogude ja 
rahvusvaheliste turgude senist olukorda; märgib, et Hiinast on saanud kõnealuse 
laienemise toetamise eesmärgil nafta netoimportija ning Hiina suure nõudluse tagajärjel on 
kõikide mineraalsete ja põllumajanduslikku päritolu toodete hinnad oluliselt tõusnud;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et Hiina osa nafta ülemaailmse nõudluse kogukasvus viimase 
nelja aasta jooksul oli ligikaudu 40%; rõhutab, et Hiina sõltuvus imporditud naftast 
tõenäoliselt suureneb jätkuvalt; 2010. aastaks on imporditud nafta osakaal Hiinas 
arvatavasti 45%; rõhutab, et kuna Hiina energianõudlus on väga suur ning tal on soov 
energiaimporti laiendada, on see sundinud Hiinat hakkama naftatarnijaid otsima ka Aafrika 
riikidest;

6. soovitab komisjonil tungivalt hinnata nn ajutisi majanduspartnerluslepinguid, „kõik peale 
relvade” lepingut ning vähimarenenud maadega sõlmitud lepinguid eesmärgiga selgitada, 
kuidas võiksid Aafrikas tegutsevad Hiina ettevõtted kasutada ära agressiivsel ja turgu 
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kahjustaval viisil (nn tekstiilitsunaami) soodsaid tingimusi ELi turule pääsuks, mida need 
lepingud sätestavad;

7. soovitab komisjonil Hiina ja Aafrikaga sõlmitavaid lepinguid kohandada ja muuta need 
selgesõnalisemaks, kajastades nendes nn pehmeid majandusalaseid väärtusi; kõik lepingud 
peaksid tuginema säästvuse mõju hindamisel, soovitustel inimväärseks tööks, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standarditel, inimõigustel, sotsiaalsel vastutusel, 
keskkonna- ja tervishoiustandarditel; soovitab ELi, Aafrika ja Hiina vahelistel nn 
kolmepoolsetel kohtumistel keskenduda pingutustele nimetatud valdkondades.


