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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att nästan 9 procent av EU:s import kommer från Afrika. 
Hälften av denna import utgörs av energirelaterade produkter, 23 procent är tillverkade 
produkter, och 11 procent är livsmedel och jordbruksprodukter. Afrika tar emot 8,3 
procent av EU:s export, som till 78 procent avser maskiner, kemikalier och tillverkade 
produkter. Sydafrika är EU:s största handelspartner (import och export). Tyvärr fortsätter 
EU:s handel med Afrika att minska, även om EU fortfarande är dess viktigaste 
handelspartner.  

2. Europaparlamentet påpekar att Kinas snabba ekonomiska utveckling de senaste tjugo åren 
allmänt sett har haft en stark påverkan på handeln och de ekonomiska förbindelserna
mellan EU och Kina. Den totala handeln i båda riktningarna har mer än sextiofaldigats
sedan 1978, och uppgick 2005 till ett värde av 210 miljarder EUR. EU har gått från ett 
handelsöverskott i början av 1980-talet till ett underskott på 106 miljarder EUR 2005, dess 
största handelsunderskott med någon handelspartner. Kina är nu EU:s näst största 
handelspartner efter USA. År 2000 slöt EU ett avtal om bilateralt marknadstillträde med 
Kina - en viktig milstolpe i Kinas anslutningsprocess till WTO. Denna anslutning 
förändrade på många sätt de globala handelsmönstren. 

3. Europaparlamentet påpekar att värdet av Kinas handel med Afrika har ökat från 
två miljarder USD 1999 till ungefär 39,7 miljarder USD 2005. Kina är nu Afrikas tredje 
viktigaste handelspartner. Det är tydligt att Afrika är på väg att bli en ny front för Kinas 
ekonomiska expansion, och man är mycket effektiv när det gäller att koppla samman 
bistånd-mot-olja-strategier med utrikespolitiska verktyg. 

4. Europaparlamentet påpekar att Kina de senaste åren har upplevt en explosionsartad 
ekonomisk tillväxt på i genomsnitt 9 procent per år, och landet har blivit en ledande 
exportör. Kinas återkomst som en stormakt i världsekonomin har i grunden förändrat 
status quo i handelsflödena och för de internationella marknaderna. Kina har, för att klara 
av sin expansion, blivit en nettoimportör av olja, och landets oljebehov har skapat stora 
prisökningar på alla typer av mineraler och jordbruksråvaror. 

5. Europaparlamentet påpekar att Kina har svarat för ca. 40 procent av den totala ökningen i 
global efterfrågan på olja de senaste fyra åren. Parlamentet understryker att Kinas 
beroende av importerad olja troligtvis kommer att fortsätta att öka. Kina förväntas redan 
före 2010 importera 45 procent av den olja landet behöver . Kinas omättliga efterfrågan på 
energi och landets önskan att utöka sin energiimport har lett till att man letar 
oljeexportörer i de afrikanska länderna. 

6. Europaparlamentet rekommenderar starkt att kommissionen utvärderar de så kallade 
tillfälliga ekonomiska partnerskapsavtalen, allt utom vapen-initiativet, och avtalen med de
minst utvecklade länderna i syfte att utröna hur kinesiska företag baserade i Afrika 
eventuellt använder de förmånliga marknadstillträden som dessa EU-avtal innebär på ett 
aggressivt sätt som kan orsaka störningar på marknaden (en ”flodvåg” av textilier).
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7. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen anpassar sina avtal med Kina och 
Afrika och tydligt markerar ”mjuka ekonomiska värderingar”. Alla avtal bör stödjas av en 
bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling, rekommendationer för drägligt
arbete, Internationella arbetsorganisationens standarder, mänskliga rättigheter, socialt 
ansvar samt miljö- och hälsostandarder. Parlamentet rekommenderar att den så kallade 
trepartsdialogen mellan EU, Afrika och Kina koncentrerar sina insatser till dessa områden.
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