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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad importas iš Afrikos sudaro 9 proc. ES importo; pusė šio importo 
yra produktai susiję su energetika, 23 proc. – pramonės gaminiai ir 11 proc. – maisto 
produktai ir žemės ūkio produkcija; ES eksportas į Afriką sudaro 8.3 proc. ES eksporto, 78 
proc. šio eksporto susiję su įrengimais, cheminėmis medžiagomis ir pramonės gaminiais. 
Pietų Afrika yra didžiausia ES prekybos partnerė (importas ir eksportas). Deja, Europos 
prekybos su Afrika apimtys ir toliau mažėja, nors ES tebėra svarbiausia prekybos partnerė.

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Kinijos ekonomika per pastaruosius dvidešimt metus sparčiai 
vystėsi, ir tai, apskritai, darė didelę įtaką ES ir Kinijos prekybos ir ekonominiams 
santykiams. Nuo 1978 m. bendros dvišalės prekybos apimtys padidėjo daugiau nei 
šešiasdešimt kartų ir 2005 m. sudarė 210 milijardų eurų. Praeito amžiaus 9-ojo 
dešimtmečio pradžios ES prekybos perteklius 2005 m. tapo deficitu, kuris sudarė 106 
milijardus eurų, ir šis deficitas yra pats didžiausias iš visų prekybos partnerių. Dabar Kinija 
yra antra pagal dydį (po JAV) ES prekybos partnerė. 2000 m. ES ir Kinija pasirašė dvišalį 
rinkos atvėrimo susitarimą ir tai buvo svarbus Kinijos stojimo į PPO proceso etapas. 
Kinijai įstojus daugeliu atžvilgiu pasikeitė pasaulinės prekybos modeliai.

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Kinijos prekybos su Afrika apimtys išaugo nuo 2 milijardų JAV 
dolerių 1999 m. iki maždaug 39,7 milijardų JAV dolerių 2005 m. Kinija dabar yra trečia 
pagal svarbą Afrikos prekybos partnerė. Aišku, kad Afrika tampa nauja Kinijos 

ekonomikos plėtros zona;»ir ji labai veiksmingai sieja „pagalbos mainais už naftą“ 
strategijas su užsienio politikos priemonėmis.

4. atkreipia dėmesį į tai, kad Kinijos ekonomika per pastaruosius metus augo ypač sparčiai –
vidutiniškai 9 proc. per metus ir Kinija tapo pirmaujančia eksportuotoja; pabrėžia, kad tai, 
jog Kinija vėl tapo didžiausia pasaulio ekonomika, iš esmės pakeitė prekybos srautų ir 
tarptautinių rinkų padėtį; pastebi, kad norėdama palaikyti šią plėtrą Kinija tapo grynąja 
naftos importuotoja ir dėl Kinijos naftos poreikio ženkliai padidėjo visų rūšių naudingųjų 
iškasenų ir žemės ūkio produktų kainos; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad per pastaruosius ketverius metus maždaug 40 proc. visos 
padidėjusios pasaulinės naftos paklausos sudarė Kinijos naftos poreikis; pabrėžia, kad 
tikėtina, jog Kinijos priklausomybė nuo importuojamos naftos ir toliau didės; 
prognozuojama, kad iki 2010 m. ji importuos 45 proc. viso reikiamo naftos kiekio; 
pabrėžia, kad Kinijos nepatenkinamas energijos poreikis ir jos noras toliau didinti energijos 
importą paskatino Kiniją ieškoti naftos tiekėjų Afrikos valstybėse.

6. primygtinai pataria Komisijai įvertinti vadinamuosius laikinuosius ekonominės 
partnerystės susitarimus, „Viskas, išskyrus ginklus“ iniciatyvą ir susitarimus su mažiausiai 
išsivysčiusiomis šalimis siekiant numatyti kokiu būdu Afrikoje veikiančios Kinijos įmonės 
galėtų naudotis palankiomis šiuose susitarimuose numatytomis ES rinkos atvėrimo 
sąlygomis, t.y. būtų agresyvios ir kenktų rinkai („tekstilės cunamis“). 
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7. rekomenduoja, kad Komisija pakoreguotų savo susitarimus su Kinija ir Afrika ir tiksliai 
nurodytų „ne į pelną orientuotas ekonomines vertybes“; visi susitarimai turi būti paremti 
poveikio tvarumui įvertinimu (angl. SIA), rekomendacijomis dėl tinkamų darbo sąlygų, 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) standartais, žmogaus teisėmis, socialine 
atsakomybe ir aplinkosaugos bei sveikatos apsaugos standartais. Rekomenduoja, kad 
vadinamųjų trišalių ES, Afrikos ir Kinijos dialogų metu pastangos būtų sutelktos į šias 
sritis.


