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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka imports no Āfrikas veido gandrīz 9 % no ES importa kopapjoma; pusi no šīs 
importa daļas veido ar enerģiju saistīti produkti, gatavie izstrādājumi — 23 %, pārtikas un 
lauksaimniecības preces — 11 %; ES eksports uz Āfriku veido 8,3 %, no kuriem 78 % ir 
mehānismi, ķīmiskās vielas un gatavie izstrādājumi. Dienvidāfrika ir ES lielākais 
tirdzniecības partneris, ņemot vērā importu un eksportu; diemžēl Eiropas tirdzniecības 
apjomi ar Āfriku turpina samazināties, lai gan ES joprojām ir Āfrikas svarīgākais 
tirdzniecības partneris;

2. norāda, ka pēdējos divdesmit gados notikusī Ķīnas ekonomikas straujā izaugsme būtiski 
ietekmē ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības un ekonomiskos sakarus kopumā; divpusējās 
tirdzniecības kopējais apjoms kopš 1978. gada ir palielinājies vairāk kā sešdesmit reižu, un 
tā vērtība 2005. gadā bija EUR 210 miljardi; ja pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu 
sākumā Eiropas Savienībā bija tirdzniecības pārpalikums, tad 2005. gadā tirdzniecības 
deficīts sasniedza EUR 106 miljardus, un salīdzinājumā ar citiem tirdzniecības partneriem 
tas bija lielākais deficīta apjoms; pašlaik Ķīna ir otrais lielākais ES tirdzniecības partneris 
pēc ASV; ES 2000. gadā noslēdza divpusēju tirgus pieejamības nolīgumu ar Ķīnu, un tas 
būtiski ietekmēja Ķīnas pievienošanās gaitu PTO, turklāt šī pievienošanās daudzējādā ziņā 
mainīja pasaules tirdzniecības modeļus;

3. norāda, ka Ķīnas un Āfrikas savstarpējās tirdzniecības apjoms no 2 miljardiem dolāru 
1999. gadā ir pieaudzis līdz aptuveni 39,7 miljardiem dolāru 2005. gadā; pašlaik Ķīna ir 
Āfrikas trešais nozīmīgākais tirdzniecības partneris; Āfrika nepārprotami kļūst par Ķīnas 
jauno ekonomisko aktivitāšu robežu; turklāt Ķīna ļoti veiksmīgi apvieno naftas piegāžu 
atbalsta stratēģijas ar ārpolitikas instrumentiem;

4. norāda, ka pēdējos gados Ķīnā ir vērojama ārkārtīgi strauja ekonomikas izaugsme (vidējais 
pieaugums gadā — 9 %) un tā ir kļuvusi par vadošo eksportētājvalsti; uzsver, ka Ķīnas 
atkārtota kļūšana par nozīmīgāko valsti pasaules ekonomikā ir būtiski ietekmējusi 
pašreizējo tirdzniecības plūsmu un starptautisko tirgu; konstatē, ka, lai saglabātu šo 
paplašināšanos, Ķīna ir kļuvusi par vienu no naftas importētāju tīkla dalībniekiem un ka 
Ķīnas pieprasījums pēc naftas ir radījis būtisku cenu paaugstināšanos attiecībā uz visām 
minerālprecēm un lauksaimniecības precēm; 

5. norāda, ka Ķīnas pieprasījuma dēļ pēdējos četros gados kopējais pieprasījums pēc naftas 
pasaulē ir pieaudzis aptuveni par 40 %; uzsver, ka Ķīnas atkarība no naftas importa, 
visticamāk, turpinās palielināties; paredzams, ka līdz 2010. gadam tā importēs 45 % no 
valstī nepieciešamās naftas; uzsver, ka Ķīnas pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas un 
vēlme paplašināt enerģijas importu ir bijis iemesls tam, ka Ķīna meklē naftas piegādātājus 
Āfrikā;

6. stingri iesaka Komisijai novērtēt tā sauktos “ekonomikas partnerattiecību pagaidu 
nolīgumus”, iniciatīvu “Viss, izņemot ieročus” (EBA) un Vismazāk attīstīto valstu (LDC) 
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nolīgumu, lai izprastu, vai, darbojoties Āfrikā, Ķīnas uzņēmumi, rīkojoties agresīvi un 
izraisot traucējumus tirgū (“tekstila cunami”), varētu izmantot atvieglotu tirgus pieejamību, 
kuru šie nolīgumi nodrošina ES; 

7. iesaka Komisijai nolīgumos ar Ķīnu un Āfriku precizēt nosacījumus attiecībā uz 
ekonomikas jomas vērtībām, kuras nav vērstas uz peļņas gūšanu; slēdzot ikvienu 
nolīgumu, ir jāņem vērā ilgtspējīgas ietekmes novērtējums (IIN), ieteikumi par pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, Starptautiskās Darba organizācijas noteiktie standarti, 
cilvēktiesības, sociālā atbildība, vides un veselības standarti; iesaka ES, Āfrikai un Ķīnai tā 
sauktā “triloga” laikā pievērsties problēmu risināšanai šajās jomās. 
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