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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy az uniós import közel 9%-át az Afrikából származó behozatal teszi ki; ezen 
importcikkek felét energiatermékek teszik ki, 23%-uk gyárilag előállított, 11%-uk pedig 
élelmiszer- és mezőgazdasági termék; az EU exportjának 8,3%-a Afrikába irányul, 78%-
ban munkagépekből, vegyi anyagokból és ipari árucikkekből tevődik össze; Dél-Afrika az 
EU első számú kereskedelmi partnere (import és export); sajnos, Európa Afrikával 
folytatott kereskedelme folyamatosan csökken, bár továbbra is az EU a legfontosabb 
kereskedelmi partner;

2. rámutat, hogy Kína gyors gazdasági fejlődése az elmúlt húsz évben jelentős hatással volt 
az EU és Kína közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra általában; az EU és Kína 
közötti teljes kétoldalú kereskedelem 1978 óta több mint hatvanszorosára nőtt, és 2005-ben 
210 milliárd eurót tett ki; az EU kereskedelmi többlete a '80-as évek elejéről 2005-ben 106 
milliárd eurós deficitre esett vissza, ez az EU legnagyobb kereskedelmi deficitje 
bárminemű partnerrel; Kína jelenleg az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere az 
Egyesült Államok után; 2000-ben az EU kétoldalú piacra jutási megállapodást kötött 
Kínával, ami lényeges tényezőként játszott szerepet Kínának a WTO-hoz való csatlakozási 
folyamatában, és ez a csatlakozás több szempontból is megváltoztatta a globális 
kereskedelmi folyamatokat;

3. rámutat, hogy Kína Afrikával folytatott kereskedelmének értéke az 1999-es 2 milliárd 
dollárról hozzávetőleg 39,7 milliárd dollárra nőtt 2005-ben; Kína most Afrika harmadik 
legfontosabb kereskedelmi partnere; Afrika egyértelműen Kína új gazdasági határává 
válik, és Kína nagyon hatékonyan egyesíti a „segítséget olajért” stratégiákat a külpolitikai 
eszközökkel;

4. rámutat, hogy Kína az elmúlt években kirobbanó, átlagosan évi 9%-os gazdasági 
fellendülésen ment át, és vezető exportáló országgá vált; hangsúlyozza, hogy Kína 
világgazdasági nagyhatalomként történő újbóli felemelkedése alapvetően megváltoztatta a 
kereskedelmi áramlatok és a nemzetközi piacok korábbi helyzetét; megjegyzi, hogy e 
terjeszkedés fenntartása érdekében Kína nettó olajimportőrré vált és kereslete nagyfokú 
áremelkedést idézett elő mindenféle ásványi és mezőgazdasági áru tekintetében; 

5. rámutat, hogy az elmúlt négy évben Kína részesedése a globális olajkereslet teljes 
növekedéséből durván 40%-ra tehető; hangsúlyozza, hogy Kínának az importolajtól való 
függősége láthatólag tovább növekedik; 2010-re olajszükségletének várhatóan 45%-át 
importálja; hangsúlyozza, hogy határtalan energiakereslete és az a vágya, hogy bővítse 
energiaimportját, vezette Kínát arra, hogy afrikai államokban keressen olajellátót;

6. kifejezetten ajánlja a Bizottságnak, hogy értékelje az úgynevezett gazdasági partnerségi 
ideiglenes megállapodásokat, a „fegyverek kivételével mindent” (EBA) kezdeményezést és 
a legkevésbé fejlett országokkal (LDC) kötött megállapodást annak tisztázása érdekében, 
hogy az Afrikából működő kínai társaságok hogyan használhatják az ezen megállapodások 



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

HU

által kínált kedvező uniós piacra jutást agresszív és piaczavaró módon („textilcunami”); 

7. javasolja a Bizottságnak, hogy a Kínával és Afrikával kötött megállapodásait fogalmazza 
meg egyértelműbben a „puha gazdaság” értékeit illetően; minden megállapodás alapját az 
alábbiak képezzék: fenntarthatósági hatásvizsgálat (SIA), a tisztességes munkára 
vonatkozó ajánlások, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) normái, emberi jogok, 
társadalmi felelősség, környezetvédelmi és egészségügyi normák; ajánlja, hogy az EU, 
Afrika és Kína közötti úgynevezett háromoldalú párbeszéd erőfeszítéseit ezekre a 
területekre összpontosítsa. 
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