
PA\700576FI.doc PE398.649v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Kansainvälisen kaupan valiokunta

2007/2255(INI)

8.1.2008

LAUSUNTOLUONNOS
kansainvälisen kaupan valiokunnalta

kehitysyhteistyövaliokunnalle

Kiinan politiikasta ja sen vaikutuksista Afrikkaan
(2007/2255(INI))

Valmistelija: Erika Mann



PE398.649v01-00 2/4 PA\700576FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\700576FI.doc 3/4 PE398.649v01-00

FI

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että Afrikan osuus Euroopan unionin tuonnista on melkein 9 prosenttia; toteaa, että 
puolet näistä tuontituotteista on energiaan liittyviä tuotteita, 23 prosenttia on 
teollisuustuotteita ja 11 prosenttia on elintarvike- ja maataloustuotteita; toteaa, että 
Afrikkaan menee 8,3 prosenttia Euroopan unionin viennistä, josta 78 prosenttia on 
koneisiin, kemikaaleihin ja teollisuustuotteisiin liittyviä tuotteita; ottaa huomioon, että 
Etelä-Afrikka on Euroopan unionin suurin kauppakumppani (tuonti&vienti); toteaa, että 
valitettavasti Euroopan kauppa Afrikan kanssa vähenee edelleen, vaikka Euroopan unioni 
pysyykin Afrikan tärkeimpänä kauppakumppanina;

2. toteaa, että viimeksi kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana Kiinan nopealla 
taloudellisella kasvulla on ollut merkittävä vaikutus Euroopan unionin ja Kiinan väliseen 
kauppaan ja taloudellisiin suhteisiin yleensä; ottaa huomioon, että koko kahdensuuntainen 
kauppa on lisääntynyt yli kuusikymmenkertaisesti vuodesta 1978 lähtien ja sen arvo 
vuonna 2005 oli 210 miljardia euroa; toteaa, että kun Euroopan unioni oli ylijäämäinen
1980-luvun alussa, sen alijäämä vuonna 2005 oli 106 miljardia euroa, mikä on Euroopan 
unionin suurin alijäämä millekään kauppakumppanille; toteaa, että Kiina on nyt Euroopan 
unionin toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen; ottaa huomioon, että 
vuonna 2000 Euroopan unioni teki Kiinan kanssa markkinoille pääsyä koskevan 
kahdenvälisen sopimuksen, joka oli välttämätön virstanpylväs Kiinan WTO:hon 
liittymisprosessissa; toteaa, että Kiinan liittyminen WTO:hon muutti monella tapaa
maailmankaupan rakenteita;

3. toteaa, että Kiinan ja Afrikan välisen kaupan arvo on kasvanut vuoden 1999 kahdesta 
miljardista dollarista arviolta 39,7 miljardiin dollariin vuonna 2005; ottaa huomioon, että 
Kiina on nyt Afrikan kolmanneksi tärkein kauppakumppani; katsoo, että Afrikasta on 
selkeästi tulossa uusi Kiinan talouden eturintama ja että Kiina on todella tehokas 
yhdistämään ns. apua öljyä vastaan -strategioita ulkopolitiikan keinoihin;

4. toteaa, että Kiinan viime vuosien talouskasvu, joka on ollut keskimäärin 9 prosenttia
vuodessa, on ollut räjähdysmäistä, ja Kiinasta on tullut johtava viejä; korostaa, että Kiinan 
paluu maailmantalouden suurvallaksi on muuttanut perinpohjaisesti kauppavirtojen ja 
kansainvälisten markkinoiden totuttua tilannetta; panee merkille, että tämän laajentumisen 
ylläpitämiseksi Kiinasta on tullut öljyn nettotuoja ja että sen kysyntä on saanut aikaan 
kaikenlaisten mineraalien ja maataloushyödykkeiden huomattavan hinnannousun;

5. toteaa, että Kiinan osuus maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kokonaiskasvusta oli viimeksi 
kuluneiden neljän vuoden aikana noin 40 prosenttia; korostaa, että Kiinan riippuvuus 
tuontiöljystä vaikuttaa jatkavan kasvamistaan; katsoo, että vuoteen 2010 mennessä 
tuontiöljyn osuus Kiinassa on oletettavasti 45 prosenttia; korostaa, että Kiinan loputon 
energian tarve ja Kiinan halu laajentaa energian tuontia ovat saaneet sen etsimään öljyn 
toimittajia Afrikan valtioista;
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6. suosittelee painokkaasti, että komissio arvioisi ns. väliaikaisia 
talouskumppanuussopimuksia, EBA-sopimusta (Kaikki paitsi aseet) ja LDC-sopimuksia
(vähiten kehittyneiden maiden kanssa tehtävät sopimukset) sen selvittämiseksi, miten 
Afrikasta käsin toimivat kiinalaiset yritykset saattavat käyttää näiden sopimusten tarjoamaa 
suotuisaa mahdollisuutta päästä Euroopan unionin markkinoille hyväkseen aggressiivisella 
ja markkinoita vahingoittavalla tavalla (ns. tekstiilitsunami);

7. suosittelee, että komissio muuttaa Kiinan ja Afrikan kanssa solmimiaan sopimuksia ja 
mainitsee niissä selvästi ns. pehmeät taloudelliset arvot; katsoo, että kaikissa sopimuksissa 
tulisi mainita kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi (SIA), suositukset 
ihmisarvoisesta työstä, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardit, ihmisoikeudet, 
sosiaalinen vastuu sekä ympäristö- ja terveysstandardit; suosittaa, että Euroopan unionin, 
Afrikan ja Kiinan välisissä ns. kolmenkeskisissä keskusteluissa keskitytään näihin 
aiheisiin.
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