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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că din Africa provin aproape 9% din importurile Uniunii Europene;  
produsele energetice constituie jumătate din volumul acestor importuri, ponderea bunurilor 
finite se ridică la 23%, iar produsele agricole şi alimentare reprezintă 11%; Africa absoarbe 
8,3% din exporturile Uniunii Europene, 78% din volumul acestor exporturi fiind 
reprezentate de maşini, produse chimice şi bunuri finite; Africa de Sud este cel mai mare 
partener comercial al Uniunii Europene (atât în ceea ce prive�te exporturile, cât �i 
importurile);  din nefericire, schimburile comerciale europene cu Africa cunosc o scădere 
continuă, deşi UE rămâne primul partener comercial;

2. evidenţiază impactul considerabil al dezvoltării rapide a Chinei în ultimii douăzeci de ani 
asupra schimburilor comerciale UE-China şi a relaţiilor economice în general; volumul 
total al schimburilor comerciale bilaterale a crescut de peste şaizeci de ori din 1978, 
reprezentând 210 miliarde de euro în 2005; excedentul balanţei schimburilor comerciale 
bilaterale înregistrat de UE în anii 1980 s-a transformat într-un deficit a cărui valoare a 
ajuns la 106 miliarde de euro în 2005; acesta este cel mai ridicat deficit al balan�ei 
schimburilor comerciale înregistrat de Uniunea Europeană; în prezent, China este cel de-al 
doilea partener comercial al Uniunii Europene, după Statele Unite ale Americii; încheierea 
de către Uniunea Europeană, în 2000, a unui acord bilateral de acces pe piaţă cu China a 
reprezentat o etapă fundamentală a procesului de aderare a Chinei la OMC, aderare care a 
modificat numeroase aspecte ale practicilor comerciale mondiale;

3. subliniază faptul că valoarea schimburilor comerciale ale Chinei cu Africa a crescut de la 2 
miliarde de euro în 1999 la aproximativ 39,7 miliarde de euro în 2005;  China este, în 
prezent, cel de-al treilea partener al Africii în ceea ce prive�te importan�a schimburilor 
comerciale;  Africa este, în mod evident, pe cale de a deveni noua frontieră economică a 
Chinei, dând dovadă de o eficacitate remarcabilă în combinarea strategiilor „asisten�ă 
contra petrol” cu instrumente de politică externă;

4. atrage aten�ia asupra cre�terii economice explozive, cu o rată anuală medie de 9%, 
înregistrată de China în ultimii ani �i a faptului că această �ară a devenit un exportator de 
o importan�ă majoră; subliniază faptul că revenirea Chinei în rândul celor mai puternice 
economii ale lumii a adus schimbări de substan�ă în ceea ce prive�te statu-quoul 
circuitelor comerciale �i de pe pie�ele interna�ionale;  atrage aten�ia asupra faptului că, 
pentru a asigura resursele necesare acestei expansiuni, China a devenit un importator net de 
petrol, iar cererea de pe pia�a chineză a generat cre�teri puternice de pre�uri la toate 
tipurile de materii prime minerale �i agricole; 

5. atrage aten�ia asupra faptului că, în cursul ultimilor patru ani, China a contribuit în 
propor�ie de 40% la cre�terea totală a cererii de petrol la nivel mondial;  subliniază faptul 
că, după toate indiciile, dependen�a Chinei de importurile de petrol va continua să 
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crească; se estimează că, în jurul anului 2010, 45% din necesarul de petrol al Chinei va 
proveni din importuri;  subliniază faptul că cererea avidă de energie �i dorin�a de a-�i 
extinde importurile de energie au determinat China să caute furnizori de petrol în statele 
africane;

6. recomandă în mod insistent Comisiei să analizeze a�a-numitele „Acorduri interimare de 
parteneriat economic”, acordul „Totul, în afară de arme” �i acordurile încheiate cu „�ările 
cele mai slab dezvoltate”, pentru a în�elege modalită�ile prin care companiile chineze 
care operează din Africa ar putea profita de accesul preferen�ial pe pia�ă conferit Uniunii 
Europene de respectivele acorduri prin procedee agresive �i de natură să perturbe pia�a 
(precum „Tsunami-ul industriei textile”); 

7. recomandă Comisiei să-�i adapteze acordurile încheiate cu China �i Africa recurgând la 
un limbaj clar în ceea ce prive�te „valorile economice minore” (soft economic values);  la 
baza tuturor acordurilor ar trebui să stea o evaluare a impactului asupra dezvoltării 
durabile, recomandări cu privire la condi�iile decente de muncă, standardele Organiza�iei 
Interna�ionale a Muncii, drepturile omului, responsabilitatea socială, standardele de mediu 
�i normele sanitare;  recomandă ca a�a-numitele „Dialoguri tripartite” dintre UE, Africa 
�i China să-�i concentreze eforturile asupra domeniilor respective.  
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