
PA\700576SK.doc PE398.649v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre medzinárodný obchod

2007/2255(INI)

8.1.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre medzinárodný obchod

pre Výbor pre rozvoj

k politike Číny a jej vplyvu na Afriku
(2007/2255(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Erika Mann



PE398.649v01-00 2/4 PA\700576SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\700576SK.doc 3/4 PE398.649v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje na to, že takmer 9 % dovozu do EÚ pochádza z Afriky; polovicu z dovážaného 
tovaru tvoria výrobky súvisiace s energiou, 23% tvoria spracované výrobky a 11 % 
potraviny a poľnohospodárske produkty; do Afriky smeruje 8,3 % vývozu EÚ, z čoho 78 
% tvoria produkty strojárenstva, chemického priemyslu a spracované výrobky. Najväčším 
obchodným partnerom EÚ, pokiaľ ide o dovoz aj vývoz, je Juhoafrická republika. 
Obchodná výmena medzi EÚ a Afrikou však bohužiaľ aj naďalej klesá, aj keď EÚ zostáva 
pre Afriku najvýznamnejším obchodným partnerom.

2. upozorňuje na to, že rýchly ekonomický rozvoj Číny za posledných dvadsať rokov mal 
významný vplyv na celkové obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Čínou. Celkový 
objem obojstrannej obchodnej výmeny sa od roku 1978 zvýšil viac než šesťdesiatnásobne 
a v roku 2005 dosiahol hodnotu 210 miliárd EUR. EÚ prešla od kladnej obchodnej bilancie 
na začiatku osemdesiatych rokov k deficitu vo výške 106 miliárd EUR v roku 2005, čo je 
jej najväčší deficit s akýmkoľvek obchodným partnerom. Čína je v súčasnosti po USA 
druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. V roku 2000 uzavrela EÚ s Čínou 
dvojstrannú dohodu o prístupe na trh, ktorá sa stala významným míľnikom v procese 
pristupovania krajiny do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čím sa v mnohých 
smeroch zmenil systém globálneho obchodu.

3. upozorňuje na to, že hodnota obchodnej výmeny medzi Čínou a Afrikou sa zvýšila z dvoch 
miliárd USD v roku 1999 na približne 39,7 miliardy USD v roku 2005; Čína je 
v súčasnosti tretím najdôležitejším obchodným partnerom Afriky. Afrika sa jednoznačne 
stáva novým ekonomickým horizontom Číny a veľmi účinne spája tzv. stratégie pomoc za 
ropu s nástrojmi zahraničnej politiky.

4. upozorňuje na to, že Čína v posledných rokoch zaznamenala prudký hospodársky rast, 
ktorý v priemere ročne predstavuje 9 %, a stala sa jedným z najvýznamnejších vývozcov; 
zdôrazňuje, že návrat Číny medzi významné ekonomiky sveta priniesol so sebou zásadnú 
zmenu dovtedajšieho stavu obchodných tokov a medzinárodných trhov; konštatuje, že v 
úsilí udržať tento hospodársky rozmach sa Čína stala čistým dovozcom ropy a jej dopyt 
vyvolal masívne zvyšovanie cien všetkých druhov nerastných a poľnohospodárskych 
komodít; 

5. upozorňuje na to, že Čína sa za ostatné štyri roky podieľala približne 40 % na celkovom 
raste celosvetového dopytu po rope;

6. zdôrazňuje, že závislosť Číny od dovážanej ropy sa bude pravdepodobne naďalej 
zvyšovať; očakáva sa, že do roku 2010 bude Čína riešiť 45 % svojich ropných potrieb 
dovozom; zdôrazňuje, že prudký dopyt po energii a túžba zvýšiť jej dovoz viedli Čínu 
k hľadaniu dodávateľov ropy v afrických štátoch.

7. dôrazne odporúča Komisii, aby preskúmala tzv. dočasné dohody o ekonomickom 
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partnerstve, dohodu „Všetko okrem zbraní“ (EBA) a dohodu o najmenej rozvinutých 
krajinách (LDC) a aby sa usilovala pochopiť, ako môžu čínske spoločnosti, ktoré 
vykonávajú činnosť z Afriky, využívať výhodný prístup na trh EÚ, ktorý im tieto dohody 
umožňujú, agresívnym a pre trh rušivým spôsobom (tzv. textilné cunami). 

8. odporúča Komisii, aby svoje dohody s Čínou a Afrikou upravili zrozumiteľným spôsobom 
pokiaľ ide o tzv. mäkké ekonomické hodnoty; všetky dohody by mali vychádzať z 
hodnotení trvalo udržateľného vplyvu, odporúčaní v oblasti dôstojnej práce a noriem 
Medzinárodnej organizácie práce a v oblasti ľudských práv, sociálnej zodpovednosti, 
životného prostredia a zdravia. Odporúča, aby na tieto oblasti zamerali svoje úsilie 
účastníci tzv. trojstranných dialógov medzi EÚ, Afrikou a Čínou. 


