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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za razvoj, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je skoraj 9 % uvoza EU iz Afrike; polovica je proizvodov, povezanih z 
energijo, 23 % je industrijskih izdelkov, 11 % pa kmetijskih; Afrika dobi okoli 8,3 % 
izvoza EU – 78 % je strojev, kemikalij in industrijskih izdelkov. Največji (uvozni in 
izvozni) trgovinski partner EU je Južna Afrika. Žal blagovna menjava z Afriko še naprej 
upada, čeprav EU ostaja njen najpomembnejši trgovinski partner;

2. poudarja, da je hitri gospodarski razvoj Kitajske v zadnjih dvajsetih letih pomembno 
vplival na trgovinsko menjavo med EU in Kitajsko ter na splošno na njune gospodarske 
odnose. Skupna dvostranska trgovina se je od leta 1978 povečala več kot šestdesetkrat in 
je leta 2005 znašala 210 milijard EUR. EU je s presežka v blagovni menjavi v začetku 
osemdesetih let prišla na primanjkljaj 106 milijard EUR leta 2005, to je njen največji 
zunanjetrgovinski primanjkljaj. Kitajska je zdaj druga največja trgovinska partnerica EU, 
takoj za ZDA. Leta 2000 je EU s Kitajsko sklenila dvostranski sporazum o dostopu na trg, 
ki je bil pomemben mejnik pri pristopnem procesu Kitajske k Svetovni trgovinski 
organizaciji, kar je v mnogočem spremenilo svetovne trgovinske tokove;

3. poudarja, da je vrednost kitajske trgovine z Afriko narasla z dveh milijard USD leta 1999 
na okoli 39,7 milijard USD leta 2005, tako da je Kitajska postala tretja najpomembnejša 
trgovinska partnerica Afrike. Ta očitno postaja novo gospodarsko obzorje Kitajske in zelo 
učinkovito pri združuje strategije menjave nafte za pomoč in zunanjepolitična orodja;

4. poudarja, da je Kitajska v zadnjih nekaj letih doživela eksplozivno gospodarsko rast 
povprečno 9 % na leto in je postala vodilna izvoznica; poudarja, da je ponovni razcvet 
Kitajske kot vodilnega svetovnega gospodarstva temeljito spremenil trgovinske tokove in 
razmere na mednarodnih trgih; ugotavlja, da je Kitajska, zato da lahko vzdržuje tako rast, 
postala neto uvoznica nafte, njeno povpraševanje pa je povzročilo močno zvišanje cen 
mineralnih in kmetijskih izdelkov; 

5. poudarja, da je bil delež Kitajske pri svetovnem povečanem povpraševanju po nafti zadnja 
štiri leta okoli 40 % in da se bo njena odvisnost od uvožene nafte najverjetneje še 
povečevala – do leta 2010 lahko pričakujemo, da bo uvozila 45 % nafte, ki jo potrebuje; 
poudarja, da Kitajska zaradi svoje ogromne porabe energije in težnje po povečanju 
energetskega uvoza išče dobavitelje nafte v afriških državah;

6. močno priporoča Komisiji, naj oceni tako imenovane začasne sporazume o gospodarskem 
partnerstvu, pobudo "Vse razen orožja" in sporazum o najmanj razvitih državah, da bi 
preučila, kako lahko kitajska podjetja, ki delujejo iz Afrike, na agresiven način uporabljajo 
dostop do trga EU, ki jim ga dajejo ti sporazumi, in povzročajo motnje na trgu ("tekstilni 
cunami"); 

7. priporoča Komisiji, naj prilagodi svoje sporazume s Kitajsko in Afriko, tako da bo v njih 
jasno zahtevano spoštovanje "mehkih gospodarskih vrednot"; vsi sporazumi bi morali 
temeljiti na oceni trajnostnega učinka, priporočilih za dostojno delo, standardih 
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Mednarodne organizacije dela, človekovih pravicah, družbeni odgovornosti ter okoljskih 
in zdravstvenih standardih; priporoča, naj pogajalci svoja prizadevanja v tako 
imenovanem tristranskem dialogu med EU, Afriko in Kitajsko usmerijo na ta področja.
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