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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat bijna 9% van de invoer van de EU uit Afrika komt; de helft daarvan bestaat 
uit energiegerelateerde producten, 23% uit gefabriceerde producten en 11% uit voedsel- en 
landbouwproducten; Afrika neemt 8,3% van de EU-export af, 78% daarvan heeft 
betrekking op machines, chemicaliën en gefabriceerde goederen. Zuid-Afrika is de grootste 
handelspartner van de EU (import & export). Helaas blijft de Europese handel met Afrika 
afnemen, hoewel de EU de belangrijkste handelspartner blijft;

2. wijst erop dat de snelle economische ontwikkeling van China in de laatste twintig jaar van 
aanzienlijke invloed is geweest op de handel tussen de EU en China en de economische 
betrekkingen in het algemeen. De totale omvang van de wederzijdse handel is sinds 1978 
ruim zestig keer zo groot geworden, en vertegenwoordigde in 2005 een waarde van 210
mrd EUR. Was er aan het begin van de jaren tachtig nog sprake van een EU
handelsoverschot, in 2005 was er een tekort van 106 mld EUR, waarmee het handelstekort 
groter is dan met elk ander partnerland. China is nu de op een na grootste handelspartner 
van de EU na de VS. In 2000 heeft de EU een bilaterale markttoegangsovereenkomst met 
China gesloten, wat voor China een belangrijke mijlpaal was in het toetredingsproces tot 
de WTO. Door deze toetreding zijn de mondiale handelspatronen in vele opzichten 
veranderd;

3. wijst erop dat de waarde van de Chinese handel met Afrika is gestegen van 2 mrd USD in 
1999 naar ongeveer 39,7 mrd USD in 2005; momenteel is China de op twee na 
belangrijkste handelspartner van Afrika. Het is duidelijk dat Afrika voor China de nieuwe 
economische grens aan het worden is; daarbij weet China strategieën van hulpverlening in 
ruil voor olie op effectieve wijze te koppelen aan de instrumenten voor het buitenlands 
beleid;

4. wijst erop dat China de laatste jaren een explosieve groei doormaakt van gemiddeld 9% per 
jaar en dat het een van de voornaamste exportlanden is geworden; benadrukt dat de 
heropleving van China als belangrijke wereldeconomie de traditionele handelsstromen en 
internationale markten fundamenteel heeft gewijzigd; stelt vast dat China netto-importeur 
van olie is geworden om deze groei vast te kunnen houden, en dat door China’s grote vraag 
naar olie de prijs van allerlei soorten minerale en landbouwproducten sterk is gestegen;

5. wijst erop dat China gedurende de laatste vier jaar verantwoordelijk was voor ongeveer 
40% van de totale toename van de mondiale vraag naar olie; onderstreept dat China 
waarschijnlijk in toenemende mate afhankelijk zal worden van geïmporteerde olie; 
verwacht wordt dat China tegen 2010 45% van zijn totale oliebehoefte zal importeren; 
benadrukt dat China vanwege zijn gigantische vraag naar energie en wens om de import 
van energie te verbreden op zoek is gegaan naar olieleveranciers in de Afrikaanse staten;

6. beveelt de Commissie met klem aan om de zogenoemde "tussentijdse economische 
partnerschapsovereenkomsten", de "Alles-behalve-wapens"-overeenkomst (EBA) – en de 
overeenkomst inzake de minst ontwikkelde landen (MOL’s) te evalueren om inzicht te 
krijgen in hoe Chinese bedrijven die vanuit Afrika opereren, op een agressieve en 
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marktverstorende wijze gebruik zouden kunnen maken van de gunstige markttoegang tot 
de EU die deze overeenkomsten met zich meebrengen (de "textieltsunami");

7. beveelt de Commissie aan om haar overeenkomsten met China en Afrika in duidelijke taal 
aan te passen ten aanzien van de "zachte economische waarden"; alle overeenkomsten 
dienen daartoe gebaseerd te zijn op een 
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=924087&sr
clang=en&trglang=nl&fromresults=trueduurzaamheidseffectbeoordeling (SIA), 
aanbevelingen voor behoorlijk werk, de arbeidsnormen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, de mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid, en milieu- en 
gezondheidsnormen. Beveelt aan dat de zogenoemde "driepartijendialogen" tussen de EU, 
Afrika en China zich op deze gebieden zullen concentreren.
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