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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że prawie 9% importu UE pochodzi z Afryki; połowę tego importu 
stanowią produkty związane z energią, 23% to produkty wytwarzane, a 11% - produkty 
żywnościowe i rolnicze; do Afryki trafia 8,3% eksportu UE, z czego 78% odnosi się do 
maszyn, substancji chemicznych i produktów wytwarzanych. Republika Południowej 
Afryki jest największym partnerem handlowym UE (import i eksport). Niestety wielkość 
europejskiego handlu z Afryką stale się zmniejsza, chociaż UE pozostaje jej 
najważniejszym partnerem handlowym;

2. zwraca uwagę, że szybki rozwój gospodarczy Chin w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
wywarł znaczny wpływ na handlowe i gospodarcze stosunki pomiędzy UE a Chinami.
Ogółem handel dwustronny zwiększył się od 1978 r. ponad sześćdziesięciokrotnie i w 
2005 r. osiągnął wartość 210 miliardów euro. Od nadwyżki handlowej na początku lat 80. 
UE przeszła do deficytu w wysokości 106 miliardów euro w 2005 r., co jest najwyższym 
deficytem w handlu UE z jej partnerami. Chiny są obecnie drugim po Stanach 
Zjednoczonych największym partnerem handlowym UE. W roku 2000 UE zawarła z 
Chinami dwustronną umowę o dostępie do rynku, która była istotnym kamieniem 
milowym w procesie przystąpienia Chin do WTO, co z kolei wywołało wiele różnego 
rodzaju zmian w handlu światowym; 

3. zwraca uwagę, że wartość wymiany handlowej pomiędzy Chinami i Afryką wzrosła od 2 
miliardów dolarów w 1999 r. do około 39,7 miliarda dolarów w roku 2005; Chiny są teraz 
trzecim najważniejszym partnerem handlowym Afryki. Afryka wyraźnie staje się nową 
gospodarczą granicą Chin; jest bardzo skuteczna w łączeniu strategii pomocy za ropę z 
narzędziami polityki zagranicznej;

4. zwraca uwagę, że w ostatnich latach Chiny doświadczają gwałtownego wzrostu 
gospodarczego, wynoszącego średnio 9% rocznie i stały się wiodącym eksporterem; 
podkreśla, że ponowne pojawienie się Chin jako ważnej gospodarki światowej zasadniczo 
zmieniło status quo przepływów handlowych i rynków międzynarodowych; wyraża 
przekonanie, że aby utrzymać ten wzrost, Chiny stały się importerem netto ropy, a popyt 
na nią wywołał znaczne podwyżki cen w odniesieniu do wszystkich towarów rolnych i 
produktów mineralnych;

5. zwraca uwagę, że Chiny odpowiadają za około 40% całkowitego wzrostu światowego 
zapotrzebowania na ropę w ciągu ostatnich czterech lat; podkreśla fakt, że zależność Chin 
od importowanej ropy będzie się prawdopodobnie zwiększać; oczekuje się, że do 2010 r. 
Chiny będą importować 45% swoich zasobów ropy; podkreśla, że nienasycone 
zapotrzebowanie Chin na energię i chęć zwiększenia jej importu doprowadziły do 
poszukiwania dostawców ropy wśród państw afrykańskich; 

6. zdecydowanie zaleca Komisji dokonanie oceny tak zwanych porozumień o partnerstwie 
gospodarczym, inicjatywy „Wszystko oprócz broni” (EBA) oraz umowy dotyczącej 
krajów najsłabiej rozwiniętych w celu ustalenia w jaki sposób chińskie firmy działające z 
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Afryki mogą dzięki wspomnianym porozumieniom z UE agresywnie i zaburzając 
mechanizmy rynkowe (chińskie tsunami włókiennicze) korzystać z uprzywilejowanego 
dostępu do rynku; 

7. zaleca Komisji dostosowanie porozumień zawartych z Chinami i Afryką z wykorzystaniem 
jasnego języka w odniesieniu do „miękkich wartości ekonomicznych”; wszelkie 
porozumienia powinny być potwierdzone przez ocenę trwałego wpływu, zalecenia 
odnośnie godnej pracy, standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, prawa człowieka, 
standardy społecznej odpowiedzialności oraz standardy z zakresu ochrony środowiska i 
zdrowia. Zaleca, aby tak zwane „rozmowy trójstronne” pomiędzy UE, Afryką i Chinami 
koncentrowały swoje działania właśnie na tych obszarach.
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