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KLUCZOWE PROBLEMY POLITYCZNE
W DIALOGU UNII EUROPEJSKIEJ
Z CHIÑSK¥ REPUBLIK¥ LUDOW¥

NA PROGU XXI WIEKU*

KEY ISSUES IN POLITICAL DIALOG
BETWEEN EUROPEAN UNION AND CHINA
ON THE THRESHOLD OF 21ST CENTURY

W stosunkach Unii Europejskiej i Chin najwiêksz¹ uwagê przy-
ci¹ga aspekt gospodarczy. Zale¿no�ci w tej dziedzinie s¹ bowiem
coraz wiêksze. W 2004 roku Unia Europejska 25 pañstw sta³a siê
najwiêkszym partnerem handlowym Chin. Przypada na ni¹ ponad
19% chiñskiego eksportu oraz 12,6% importu. Chiny s¹ natomiast
drugim po Stanach Zjednoczonych najwa¿niejszym partnerem Unii,
zapewniaj¹c 13,4% importu i bêd¹c odbiorc¹ 5% unijnego eksportu.
Od 1978 do dzisiaj wielko�æ obrotów handlowych wzros³a ponad
60-krotnie wynosz¹c w 2006 roku ponad 254 mld euro1. Unia notuje
rekordowo wysoki deficyt w handlu z Chinami, który w 2005 roku,
przekroczy³ 106 mld euro2. W pierwszych 7 miesi¹cach 2007 � ob-

* Praca przygotowana pod kierunkiem prof. prof. S. Parzymiesa i J. Ro-
wiñskiego.

1 http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm.
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf.
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roty wzajemne skoczy³y(wg chiñskich danych o 28,5%, i wynios³y
ponad 190 mld euro. Hossa nie oznacza braku problemów i spiêæ.

W cieniu stosunków gospodarczych rozwijaj¹ siê jednak równie¿
stosunki polityczne. Kwestie te budz¹ znacz¹ce zainteresowanie
ekspertów i badaczy problematyki miêdzynarodowej, przed wszyst-
kim w wymiarze strategicznym i interkontynentalnym. Jednym
z kluczowych pytañ na dzi� to wp³yw Unii na rozwój i politykê Chin
i vice versa. Szczególnie g³o�no podnoszona jest kwestia prawa cz³o-
wieka, embarga na broñ. Nie mniejsze znaczenie maj¹ problemy
zwi¹zane z nielegaln¹ imigracj¹, �rodowiskiem naturalnym, wspó³-
prac¹ technologiczn¹, czy podej�ciem do miêdzynarodowych zagro-
¿eñ bezpieczeñstwa, m.in. takich jak proliferacja technologii j¹dro-
wej i rakietowej, sprzeda¿ broni do regionów zapalnych i re¿imów
o bardzo z³ej reputacji..

Za pocz¹tek dialogu politycznego nale¿y uznaæ nawi¹zanie
w 1975 roku oficjalnych stosunków dyplomatycznych miêdzy EWG
a ChRL. Niemniej jednak przez d³ugi czas by³ on dosyæ ograniczony,
co wynika³o zarówno z realiów zimnowojennych; EWG i Chiny znaj-
dowa³y siê w dwóch przeciwnych blokach, jak i nieporównywalnego
potencja³u i statusu miêdzynarodowego. W Europie lata 70. to do-
piero pocz¹tek tworzenia wspó³pracy politycznej w ramach EWG,
w zwi¹zku z czym w stosunkach miêdzynarodowych pierwszoplano-
w¹ rolê odgrywa³y poszczególne pañstwa cz³onkowskie. Chiny nato-
miast trwa³y jeszcze w konwulsjach �rewolucji kulturalnej� i g³êbo-
kim kryzysie.

Pocz¹tkowo Chiny postrzega³y stosunki z EWG jako synonim sto-
sunków z Europ¹ Zachodni¹ bliskiego sojusznika USA, któr¹ zaczê³y
traktowaæ jako przeciwwagê dla �radzieckiego zagro¿enia�. W integracji
europejskiej widzia³y próbê wzmocnienia jej pozycji wobec USA, nie
dostrzega³y jednak ró¿nicy jako�ciowej zwi¹zanej z ponadnarodowym
charakterem Wspólnoty. Zmianê w tym zakresie przynios³a dopiero
aktywno�æ Komisji Europejskiej od po³owy lat 90. i efekty proce-
su transformacji w polityce wewnêtrznej i zagranicznej Chin.
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EWG dostrzeg³a natomiast gospodarcze mo¿liwo�ci, jakie otwie-
ra³y przed ni¹ chiñskie reformy. W tym kontek�cie nale¿y postrze-
gaæ podpisanie w 1978 roku pierwszej umowy handlowej, która
umo¿liwi³a europejskim firmom wyruszenie na podbój chiñskiego
rynku. W 1985 zosta³a ona zast¹piona umow¹ o handlu i wspó³pra-
cy, która obowi¹zuje do dzi�. Powa¿nym hamulcem dla dalszego
rozwoju stosunków Unii z Chinami by³y wydarzenia na placu Tia-
nanmen 4 czerwca 1989 roku, w wyniku których os³abi³a siê wiary-
godno�æ Chin w oczach spo³eczno�ci miêdzynarodowej. Wspólnota
na³o¿y³a na nie szereg sankcji, w tym embargo na sprzeda¿ broni,
które do dzisiaj obowi¹zuje, pozostaj¹c ograniczeniem wspó³pracy
politycznej. Niemniej jednak koniec zimniej wojny oraz imponuj¹cy
rozwój gospodarczy Chin sprawia³, ¿e sta³y siê one najwa¿niejszym
partnerem Unii w Azji, co spowodowa³o konieczno�æ wypracowania
wspólnej europejskiej strategii stosunków w nimi. Dokument 85 pt.
D³ugoterminowa polityka na temat stosunków chiñsko-europejskich3

zosta³ w 1995 opracowany przez Komisje Europejsk¹ i by³ wydarze-
niem prze³omowym. Zawiera on kluczowe za³o¿enia t³umacz¹ce
pó�niejsze postêpowanie Unii. Najwa¿niejszym z nich jest konstruk-
tywne anga¿owania Chin w system miêdzynarodowy. Od tego mo-
mentu Unia stara siê w³¹czyæ Chiny w dialog na temat problemów
globalnych, takich jak ochrona �rodowiska i zasobów �wiatowych,
trwa³y rozwój, nielegalna imigracja, oraz promowaæ prowadzenie
przez nie odpowiedzialnej i nastawionej na wspó³pracê polityki za-
granicznej. Rozumiej¹c, ¿e Chiny posiadaj¹ potencja³ do odgrywania
znacz¹cej roli na arenie miêdzynarodowej, Unia uzna³a potrzebê
inwestowania w stosunki z tym pañstwem. Dlatego nastêpnie przy-
jê³a bardziej realistyczny kurs w zakresie prawa cz³owieka wycho-
dz¹cy z fundamentalnego za³o¿enia, ¿e najefektywniejszym �rod-
kiem ich przestrzegania jest przyspieszenie procesu modernizacji

3 Communication of the Commission, A long-term policy for China-Europe
Relations, Com(1995)289/final.
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i transformacji Chin oraz integracji w systemie �wiatowym. St¹d
i nowa strategia w dziedzinie wspó³pracy.

Polityka Unii spotka³a siê z aprobat¹ w Pekinie i zaowocowa³a
wiêkszym zainteresowaniem dla konstrukcji europejskiej. W 2003
roku Chiny opracowa³y w³asn¹ strategiê stosunków z Uni¹, w której
k³ad³y nacisk na wspó³pracê we wszystkich dziedzinach: zaczynaj¹c
od handlu, a koñcz¹c na bezpieczeñstwie. Kluczowym terminem
u¿ywanym przez stronê chiñsk¹ jest �wielobiegunowo�æ�. Uznaj¹c
Uniê z jeden z wy³aniaj¹cych siê biegunów stosunków miêdzynaro-
dowych, Chiny postanowi³y podnie�æ poziom dwustronnych relacji.
Mo¿e o tym �wiadczyæ równie¿ fakt, ¿e tzw. dokument roboczy nt.
UE by³ pierwsz¹ tego typu strategi¹ z dziedziny polityki zagranicz-
nej przygotowan¹ i opublikowan¹ przez w³adze w Pekinie.

Kolejnym etapem by³o zadeklarowanie przez obie strony �stra-
tegicznego partnerstwa� w 2003 roku. By³o ono wynikiem pewnej
konfiguracji, która powsta³a w samej Unii. Sk³ada³ siê na ni¹ kryzys
w stosunkach transatlantyckich spowodowany sytuacj¹ w Iraku, wola
polityczna przywódców najwiêkszych pañstw cz³onkowskich UE,
szczególnie Francji i Niemiec oraz potrzeba zapewnienia dobrego
klimatu europejskim firmom zainteresowanym chiñskim rynkiem.

Jako strategiczny partner Chiny zosta³y zaproszone do uczest-
nictwa w budowie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej
Galiello, zwiêkszona zosta³a wspó³praca technologiczna w innych
dziedzinach. Strategiczne partnerstwo nie przynios³o jednak zasadni-
czej zmiany w relacjach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Wbrew chiñ-
skim oczekiwaniom Unia nie znios³a embarga na sprzeda¿ broni.

 Nastêpna zmiana jako�ciowa w stosunkach Unii i Chin nast¹pi
zapewne po uzgodnieniu nowej umowy o partnerstwie i wspó³pracy,
która jest aktualnie negocjowana. Uwa¿a siê, ¿e �uporz¹dkuje� ona
wzajemne relacje, gdy¿ zast¹pi szereg umów sektorowych (m.in.
umowê handlow¹ z 1985r.) obowi¹zuj¹cych dzisiaj.

Niniejszy artyku³ zawiera analizê najwa¿niejszych problemów
politycznych w dialogu Unii i Chin oraz próbê oceny efektywno�ci
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dzia³añ Unii. Stara siê równie¿ poddaæ krytycznej ocenie niektóre
dzia³ania Unii realizowane zgodnie z zasad¹ konstruktywnego anga-
¿owania Chin.

Prawa cz³owieka

Najbardziej kontrowersyjn¹ kwesti¹ w dialogu Unii i Chin s¹
prawa cz³owieka. W Unii t³umaczy siê to nieprzestrzeganiem przez
w³adze w Pekinie miêdzynarodowych standardów w tym zakresie,
strona chiñska zwraca natomiast uwagê na ró¿nice kulturowe,
a tak¿e ró¿nice w poziomie rozwoju.

Dwustronny dialog na ten temat jest prowadzony od 1996 roku.
Dla porz¹dku nale¿y wyja�niæ, ¿e nawi¹zanie dialogu wi¹za³o siê
z zaniechaniem popierania przez pañstwa cz³onkowskie Unii kry-
tycznych wobec Chin rezolucji na forum Komisji Praw Cz³owieka
ONZ. Ideê tak¹ lansowa³a w po³owie lat 90. Francja argumentuj¹c,
¿e proponowanie kolejnych rezolucji nie jest efektywnym instru-
mentem wp³ywania na Chiny, gdy¿ ¿adnej z nich nie udaje siê prze-
g³osowaæ, a jednocze�nie pogarsza siê stosunki z tym pañstwem.

Dialog odbywa siê w formie spotkañ unijnych dyplomatów
z przedstawicielami chiñskich w³adz, maj¹cych miejsce dwukrotnie
w ci¹gu roku. UE reprezentuje Trójka z³o¿ona z przedstawicieli obec-
nej i przysz³ej Prezydencji, Komisji i Sekretariatu Rady, oraz od
2005 roku Osobistego Przedstawiciela Wysokiego Przedstawiciela ds.
WPZiB. Chiny reprezentuj¹ przedstawiciele MSZ, w tym Specjalny
Przedstawiciel ds. Praw Cz³owieka, i urzêdnicy z innych resortów.
Nadzór nad dialogiem sprawuje Rada, która co pewien czas dokonu-
je jego ewaluacji.

Ocena efektywno�ci dialogu nie jest jednoznaczna. Jego zwolen-
nicy podkre�laj¹, ¿e daje on Unii mo¿liwo�æ krytycznego wypowie-
dzenia siê vis a vis przedstawicieli chiñskich w³adz. Dziêki uczest-
nictwu chiñskich ekspertów i pracowników naukowych istnieje szansa
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na to, ¿e je¿eli przekonaj¹ siê oni do europejskich argumentów,
mog¹ stworzyæ swego rodzaju �lobby� na rzecz zmian w tym zakre-
sie. W�ród sukcesów tej metody wymienia siê m.in. fakt, ¿e Chiny
zgodzi³y siê omawiaæ wszystkie, nawet najbardziej dra¿liwe tematy.
Zwraca siê te¿ uwagê, ¿e m.in. pod presj¹ UE Chiny podjê³y wspó³-
pracê z ONZ. Zaczê³y przyjmowaæ jego wys³anników. Do sukcesów
dyplomacji unijnej zalicza siê te¿ ratyfikowanie przez Chiny Paktu
Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych oraz podpisanie
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Bior¹c jednak pod uwagê,
¿e od tego czasu minê³o dziewiêæ lat, a Chiny nadal go nie ratyfi-
kowa³y, mo¿na pow¹tpiewaæ w ten sukces. Opiniê tê podzielaj¹ �ro-
dowiska krytykuj¹ce dialog. Nale¿¹ do nich przedstawiciele niektó-
rych pañstw cz³onkowskich, Parlament Europejski oraz organizacje
pozarz¹dowe. Wed³ug najbardziej radykalnych opinii Unia da³a siê
�wymanewrowaæ� w³adzom w Pekinie rezygnuj¹c z popierania rezo-
lucji na rzecz dialogu, który jest prowadzony zgodnie z zasadami
narzuconymi przez stronê chiñsk¹, tzn. równo�ci i wzajemnego sza-
cunku, przyznaniu, ¿e sytuacja w zakresie praw cz³owieka nie jest
idealna, ale poprawia siê, szczególnie w zakresie praw ekonomicz-
nych oraz odmowy ingerowania w �wewnêtrzne sprawy Chin�.
W praktyce oznacza to, ¿e przedstawiciele w³adz w Pekinie mog¹
ograniczaæ siê do prezentowania oficjalnych stanowisk, które s¹ znane
z innych forów miêdzynarodowych i nie wnosz¹ wiele nowego do
dyskusji4. Ponadto strona chiñska, przyjmuj¹c bardzo szerok¹ defi-
nicjê praw cz³owieka, przywo³uje na przyk³ad poprawê poziomu ¿ycia,
czy kampanie z zakresu zdrowia publicznego jako argumenty �wiad-
cz¹ce o postêpie. Tymczasem Unii zale¿y na poruszaniu problemów
z zakresu praw obywatelskich czy politycznych. W stosunku do
najwa¿niejszych: takich jak kara �mierci czy kwestia autonomii
Tybetu nie ma jednak ¿adnych rezultatów. Technicznym utrudnie-
niem dialogu jest brak t³umaczenia symultanicznego, na co w swo-

4 H. Dejean de la Bâtie, La Politique Chinoise de l�Union européenne �Poli-
cy Paper�, no. 1, Ifri 2002, rozdzia³ III.
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ich rezolucjach zwraca uwagê Parlament Europejski. Mo¿na te¿
spotkaæ opiniê, ¿e stanowisko prezentowane przez Uniê jest czêsto,
w wyniku rozbie¿no�ci istniej¹cych miêdzy pañstwami, redukowane
do najmniejszego wspólnego mianownika, a rotacyjno�æ prezydencji
sprawia, ¿e prezentowanym opiniom brak ci¹g³o�ci5.

Oceniaj¹c dialog niektórzy autorzy twierdz¹, ¿e Unia p³aci za
niego wysok¹ cenê, gdy¿ propozycje rezolucji w ramach ONZ maj¹
du¿o wiêkszy wp³yw na chiñskich polityków ni¿ jakakolwiek kryty-
ka, w tym z Brukseli. Jednocze�nie historia uczy, ¿e ka¿da próba
powrotu do popierania rezolucji ONZ mo¿e siê skoñczyæ zawiesze-
niem dialogu, jak mia³o to miejsce w latach 1996/19976. Mimo przed-
stawionych powy¿ej argumentów kwestionuj¹cych efektywno�æ dia-
logu, w Unii istnieje konsensus w sprawie jego kontynuowania
i dzisiaj ¿aden polityk nie �mia³by podwa¿aæ go, co do zasady.

Innym �ród³em wiedzy o dzia³aniach Unii w zakresie praw cz³o-
wieka s¹ publikowane przez Radê roczne raporty na ten temat.
Praktyka ta zosta³a zapocz¹tkowana w 1999 roku podczas fiñskiej
prezydencji. Raporty zawieraj¹ omówienie wewnêtrznej polityki Unii
oraz jej znaczenie w stosunkach z pañstwami trzecimi, m.in.
z Chinami. Omawiaj¹ te¿ podej�cie Unii do g³ównych problemów,
jak np. kara �mierci, tortury, prawa dziecka.

Analizuj¹c problem praw cz³owieka w stosunkach Unii i Chin
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dzia³alno�æ Parlamentu Euro-
pejskiego. Parlament stoi na stanowisku, ¿e prawa cz³owieka powin-
ny byæ traktowane jako priorytet w strategicznym dialogu z China-
mi, czemu da³ wyraz w rezolucji przyjêtej z okazji 30-lecia zawarcia
stosunków dyplomatycznych miêdzy ChRL a EWG. W dokumencie
przestawia on swoj¹ ocenê tych stosunków stwierdzaj¹c, ¿e �bardziej
intensywne stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami nie przynio-

5 N. Casarini, The evolution of the EU-China relationship: from constructi-
ve engagement to strategic partnership, �Occasional paper�, nr 64, October 2006,
s. 21.

6 H. Dejean de la Bâtie, op. cit.
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s³y znacz¹cego postêpu w dziedzinie demokracji, praw cz³owieka
i praworz¹dno�ci, stanowi¹cych podstawowe elementy dialogu poli-
tycznego miêdzy UE a Chinami [...] �Jest te¿ zdania, ¿e �dalszemu
rozwojowi stosunków handlowych musi towarzyszyæ budowanie praw-
dziwego, owocnego i skutecznego dialogu politycznego�7. W innych
rezolucjach Parlament zwraca uwagê m.in. na problem kary �mierci
w Chinach, system pracy przymusowej, wolno�ci s³owa, w tym
w Internecie, ³amanie praw wiê�niów politycznych oraz mniejszo�ci
religijnych i etnicznych.

Szczególnie zainteresowanie budzi kwestia Tybetu. Parlament
regularnie przyjmuje w tej sprawie rezolucje, w ostatniej z nich
wzywa Komisjê do podniesienia problemu prowincji podczas nego-
cjacji nowego porozumienia z Chinami8. Jest tak¿e zaanga¿owany
w dialog z Dalai Lam¹, który kilkakrotnie go�ci³ w Strasbourgu.
W 1988 roku przedstawi³ eurodeputowanym plan pokojowego roz-
wi¹zania konfliktu tybetañsko-chiñskiego. Zak³ada³ on wprowadze-
nie szerokiej autonomii prowincji, polegaj¹cej m.in. na zagwaranto-
waniu praw cz³owieka, poszanowaniu �rodowiska naturalnego i dóbr
kultury, ustanowieniu rz¹du, który prowadzi³by politykê wewnêtrz-
n¹, demilitaryzacji prowincji9. Niestety, wobec braku zainteresowa-
nia w³adz w Pekinie i braku realnego poparcia miêdzynarodowego,
propozycja nie doczeka³a siê realizacji. Parlament opowiada siê te¿
za ustanowieniem specjalnego przedstawiciela UE ds. Tybetu suge-
ruj¹c, ¿e wobec braku rezultatów w dialogu miêdzy stronami móg³-
by on byæ wk³adem Unii w negocjacje. Jednak z powodu braku woli
politycznej pañstw cz³onkowskich UE propozycja ta ma ma³e szanse
powodzenia. W koñcu, przedstawiciele Parlamentu w³¹czaj¹ Tybet
do programu swoich wizyt w Chinach. W lipcu 2006 roku Tybet
odwiedzi³ przewodnicz¹cy J. Borell.

7 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków miêdzy Uni¹
Europejsk¹ a Chinami, P6_TA(2006)0346, 07.09.2006.

8 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dialogu miêdzy rz¹dem
Chin a wys³annikami Dalaj Lamy, P6_TA-PROV(2007)0055, 15.02.2007.

9 http://www.dalailama.com/page.96.htm.
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W kontek�cie wszystkich powy¿szych zarzutów przedstawionych
przez Parlament w stosunku do Chin, opowiada siê on za utrzyma-
niem embarga na broñ.

Uzupe³nieniem dialogu na temat praw cz³owieka s¹ finansowa-
ne przez Uniê programy wspó³pracy, koncentruj¹ce siê na trzech
obszarach10: reformy spo³eczno-gospodarcze, zrównowa¿ony rozwój,
dobre zarz¹dzanie. W ramach ka¿dego z nich podejmowane s¹ dzia-
³ania, które po�rednio wi¹¿¹ siê z promocj¹ praw cz³owieka.

W latach 2002�2006 bud¿et programów wyniós³ 250 mln euro.
W�ród najwa¿niejszych osi¹gniêæ wspó³pracy z Chinami wymienia
siê program wspó³pracy s¹dowoprawnej, program zarz¹dzania wsi¹,
promocjê praw kobiet, wymianê studentów Erasmus-Mundus.
W ramach pierwszego z nich, trwaj¹cego w latach 2000�2005, orga-
nizowano m.in. kursy dla chiñskich prawników w Europie, szkolenia
sêdziów i prokuratorów, wizyty studyjne dla najwy¿szych chiñskich
urzêdników. W programie wziê³o udzia³ ponad 21 000 uczestników,
z czego 300 w szkoleniach w Europie. Okrzykniêty wielkim sukce-
sem zarówno przez w³adze w Pekinie i oficjalne chiñskie media11,
jak i przez Uniê, program zakoñczy³ siê w czerwcu 2005 roku. In-
nym wielkim projektem by³ program zarz¹dzania wsi¹ realizowany
w latach 2001�2006, w ramach, którego Unia pomaga³a wprowadziæ
wybory na szczeblu lokalnym. By³o to zwi¹zane ze strategi¹ w³adz
w Pekinie, które wprowadzaj¹c wybory na wsi, przedstawi³y je jako
krok w kierunku demokracji. Minister spraw cywilnych Li Xueju
podczas promuj¹cej program konferencji w maju 2005 w Pekinie,
stwierdzi³, ¿e by³ to najwiêkszy projekt wspó³pracy w zakresie re-
form spo³eczno-gospodarczych realizowany dot¹d przez chiñski rz¹d12.
Oceny tego przedsiêwziêcia s¹ jednak ró¿ne. Niektórzy badacze
zwracaj¹ uwagê, ¿e reformy nie objê³y wy¿szych szczebli w³adzy,
a sam sposób przeprowadzania ich na wsi budzi wiele zastrze¿eñ.

10 Commision Working Paper, Country strategy paper, China, 2002.
11 http://english.people.com.cn/200505/27/eng20050527_187171.html.
12 http://www.delchn.cec.eu.int/en/whatsnew/pren200505.htm.
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Padaj¹ pytania, czy �rodki Unii zosta³y efektywnie wykorzystane
i czy w sposób rzeczywisty przyczyni³y siê do demokratyzacji Chin13.

Dziedzin¹, w któr¹ chêtnie inwestuje Komisja Europejska jest
edukacja, w 1994 roku wspólnie z chiñskim Ministerstwem Handlu
sfinansowa³a powstanie Chiñsko-Europejskiej Miêdzynarodowej Szko-
³y Biznesu w Szanghaju, która dzisiaj jest bardzo presti¿owym o�rod-
kiem akademickim, przyznawany przez ni¹ tytu³ MBA zajmuje pierw-
sze miejsce w rankingu szkó³ wy¿szych w Azji i dwudzieste pierwsze
miejsce na �wiecie14.

Z przedstawionego powy¿ej szkicu dzia³añ Unii w zakresie praw
cz³owieka w Chinach wy³ania siê strategia sk³adaj¹ca siê z trzech
elementów: dialogu politycznego bêd¹cego rodzajem cichej dyploma-
cji prowadzonej pod �nadzorem Rady�, dzia³añ Parlamentu Europej-
skiego, który mo¿na okre�liæ mianem �sumienia Unii�, programów
wspó³pracy zarz¹dzanych przez Komisjê (�pracy u podstaw�).

Jest to konstrukcja, która pozwala Unii na krytykowanie posu-
niêæ w³adz w Pekinie, a jednocze�nie unikniêcie sankcji, jakie mo-
g³yby j¹ spotkaæ, gdyby negatywna ocena by³a wyra¿ana w ramach
dialogu politycznego. Jednocze�nie Unia stara siê �przemyciæ� pew-
ne warto�ci anga¿uj¹c Chiny w programy wspó³pracy. Jest to, wiêc
raczej �taktyka ma³ych kroków� której s³abo�ci¹ jest brak wymier-
nych rezultatów, a si³¹ utrzymywanie woli dialogu ze strony Chin.
Krytycy tej metody przeciwstawiaj¹ j¹ procesowi KBWE, który w³a-
�nie dziêki nag³a�nianiu problemów praw cz³owieka i nak³adaniu
sankcji gospodarczych doprowadzi³ do upadku komunizmu w Euro-
pie �rodkowej i Wschodniej. Mo¿na jednak postawiæ tezê, ¿e Unia
nie chce rewolucyjnych zmian w Chinach, liczy natomiast na stop-
niow¹ demokratyzacjê re¿imu. Wiele wskazuje na to, ¿e jest to wiara
naiwna, gdy¿ chiñscy komuni�ci nawet w niewielkich zmianach widz¹

13 P. Ferdinand, The challenge of democratization, [w:] M. Zaborowski,
Facing China�s rise: Guidelines for an EU strategy, �Chaillot Paper�, No 94,
December 2006, s. 37.

14 http://www.ceibs.edu/today/rankings/index.shtml.
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zagro¿enie dla swojej w³adzy. Niemniej jednak Unia powinna bar-
dziej otwarcie wyra¿aæ swoj¹ opiniê w kwestiach, które budz¹ jej
zastrze¿enia. W obecnej chwili ma wiêksz¹ ni¿ zwykle si³ê oddzia-
³ywania na Chiny. Po pierwsze, negocjowana jest nowa umowa
o handlu i wspó³pracy, z któr¹ Chiny wi¹¿¹ du¿e nadzieje. Licz¹, ¿e
uda siê wywalczyæ korzystniejsze warunki dostêpu na europejski
rynek oraz koncesje w dziedzinie bezpieczeñstwa. Wydaje siê, ¿e
Unia, zgadzaj¹c siê na ewentualne ustêpstwa, powinna postawiæ
zdecydowane warunki zwi¹zane z przestrzeganiem praw cz³owieka.
Powinny one byæ równie¿ skonsultowane z USA. Druga mo¿liwo�æ
nacisku zwi¹zana jest z Igrzyskami Olimpijskimi w 2008 roku. Dla
chiñskich w³adz bêd¹ one wydarzeniem, które ma potwierdziæ sta-
tus Chin na arenie miêdzynarodowej. Ju¿ w fazie przygotowañ s³y-
szy siê o dzia³aniach maj¹cych na celu wywarcie dobrego wra¿enia
na zagranicznych obserwatorach. Wydajê siê, wiêc, ¿e Unia powinna
naciskaæ na Chiny, aby te dzia³ania nie by³y tylko powierzchown¹
dekoracj¹, ale by wprowadzane zmiany mia³y charakter strukturalny
i w rzeczywisty sposób zbli¿y³y je do miêdzynarodowych standardów.

Embargo na broñ

Z problemem praw cz³owieka �ci�le powi¹zana jest kwestia
embarga na broñ, zosta³o ono na³o¿one na Chiny po wydarzeniach
na placu Tienanmen, a zarzuty o ³amanie praw cz³owieka s¹ powo-
dem jego utrzymania do dzisiaj.

 Warto przypomnieæ, ¿e w chwili na³o¿enia embarga Wspólnota
nie dysponowa³a jeszcze instrumentami w zakresie wspólnej polity-
ki zagranicznej, które pojawi³y siê dopiero po wej�ciu w ¿ycie Trak-
tatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Sankcje nak³adane przez
Uniê zyska³y formê wspólnych stanowisk przyjmowanych przez Radê
Unii Europejskiej. Stopniowo podejmowano te¿ dzia³ania maj¹ce na
celu zharmonizowanie polityk poszczególnych pañstw. Tymczasem
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podstaw¹ prawn¹ embarga na sprzeda¿ broni do Chin jest deklara-
cja Rady Europejskiej z Madrytu z czerwca 1989r. Jest to dokument
o charakterze politycznym, a nie prawnym, co oznacza, ¿e embargo
jest sum¹ decyzji poszczególnych pañstw. Na poziomie Unii nie ma
natomiast instrumentów prawnych, aby je egzekwowaæ. Co wiêcej
jego zakres przedmiotowy nie zosta³ sprecyzowany, tak wiêc pañ-
stwa same dokonuj¹ jego interpretacji, decyduj¹c, jakie kategorii
sprzêtu nim obj¹æ, a jakie nie15.

Embargo jest jedn¹ z bardziej k³opotliwych dla Unii kwestii
politycznych, gdy¿ Chiny naciskaj¹ w sprawie jego zniesienia, Unia
natomiast stara siê od³o¿yæ tê decyzjê. Argumenty na rzecz zniesie-
nia embarga po raz pierwszy pad³y jednak wewn¹trz samej Unii.
We wnioskach prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej z grud-
nia 2003 roku znajdujemy zapowied� �ponownego zbadania kwestii
embarga przez Radê Unii�. Niektóre pañstwa cz³onkowskie, z Fran-
cj¹ i Niemcami na czele, stwierdzi³y wtedy, ¿e embargo nie odpowia-
da aktualnej rzeczywisto�ci stosunków UE�Chiny, podkre�laj¹c po-
zytywne zmiany, jakie zasz³y w tym kraju od wydarzeñ na placu
Tiananmen16. Szczególnie mocno akcentowano symboliczny wymiar
zniesienia embarga, jako dowodu na traktowanie Chin jako równo-
rzêdnego partnera, zgodnie z zasad¹ anga¿owania ich w system miê-
dzynarodowy. Jednocze�nie deklarowano, ¿e zniesienie zakazu sprze-
da¿y materia³ów wojskowych nie doprowadzi do zwiêkszenia ich eks-
portu do Chin, gdy¿ pañstwa UE s¹ zwi¹zane tzw. Kodem Postêpo-
wania zawieraj¹cym wspólne zasady obrotu takimi materia³ami17.

 Jednocze�nie Chiny, dziêki og³oszeniu ich w 2003 roku strate-
gicznym partnerem Unii zyska³y mocny argument na rzecz zniesie-

15 I. Anthony, Military relevant EU-China trade and technology transfers:
issues and problems, SIPRI, 2005, s. 13�14.

16 N. Casarini, op. cit, s. 33.
17 Kod postêpowania zosta³ przyjêty w 1998 r., zobowi¹zuje pañstwa do

respektowania �wspólnych wysokich standardów� przy udzielaniu licencji na
sprzeda¿ broni, co ma zapobiegaæ przedostawaniu siê jej w niepowo³ane rêce.
S³abo�ci¹ dokumentu jest jego polityczny, a nie prawny charakter.
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nia embarga. Szczególnie wyra�nie kwestia ta zosta³a podniesiona
podczas dwustronnego szczytu w grudniu 2004. W wydanym po
spotkaniu wspólnym komunikacie czytamy: �Unia Europejska i Chiny
potwierdzi³y, ¿e ich stosunki znacz¹co rozwinê³y siê ci¹gu ostatnich
lat. W tym kontek�cie UE potwierdzi³a polityczn¹ wolê kontynuowa-
nia prac w kierunku zniesienia embarga. Strona chiñska powita³a
ten pozytywny sygna³ i uzna³a za korzystny w celu budowania trwa-
³ego strategicznego partnerstwa. �[...] Chiny potwierdzi³y, ¿e poli-
tyczna dyskryminacja w tej dziedzinie jest nie do zaakceptowania
i powinna byæ natychmiast zniesiona�18. Chocia¿ nie podano plano-
wanej daty zniesienia embarga, to Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB
Javier Solana spekulowa³, ¿e mog³oby to mieæ miejsce na pocz¹tku
2005 roku19.

Propozycje zniesienia embarga wywo³a³y silne zainteresowanie
zarówno w samej Unii jak i poza jej granicami. Do grona przeciw-
ników wewn¹trz Unii nale¿a³y rz¹dy niektórych pañstw cz³onkow-
skich, organizacje pozarz¹dowe oraz Parlament Europejski. Ten
ostatni przyj¹³ w tej sprawie szereg rezolucji. Stwierdza³ w nich, ¿e
�embargo na Chiny nie powinno byæ zniesione dopóki nie ma jasnej
i trwa³ej poprawy sytuacji w kwestiach praw cz³owieka i praw po-
litycznych i obywatelskich oraz dopóki niejasno�ci zwi¹zane z wyda-
rzeniami na placu Tienenmen nie zostan¹ wyja�nione�. W�ród �rod-
ków, jakie zdaniem PE powinny byæ podjête przez Chiny, znajduj¹
siê m.in. ratyfikowanie Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
dopuszczenie inspekcji Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a
w chiñskich wiêzieniach oraz opublikowanie informacji na temat
losu ofiar wypadków na placu Tienanmen�20.

18 Joint Statement of 7th EU-China Summit, 08.12.2004.
19 S. Crossick, F. Cameron, A. Berkofsky, EU-China Relations-Towards

Strategic Partnership, EPC Working Paper, czerwiec 2005, s. 17.
20 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szóstego rocznego spra-

wozdania Rady sporz¹dzonego zgodnie z klauzul¹ operacyjn¹ nr 8 Kodeksu
postêpowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni, P6_TA(2005)0436,
17.11.2005.
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Europejska opinia publiczna odbiera³a propozycjê zniesienia
embarga jako rezygnacjê z pewnych warto�ci na rzecz materialnych
interesów pañstw. Zaniepokojeni tym pomys³em byli s¹siedzi Chin,
którzy podwa¿aj¹ lansowan¹ przez nie koncepcjê �pokojowego wzro-
stu�. Inne powody niezadowolenia mia³a Rosja, która w wyniku
zniesienia embarga mog³aby straciæ przewagê na niezwykle ch³on-
nym chiñskim rynku. Trzeba pamiêtaæ, ¿e dzisiaj to w³a�nie Rosja
jest najwiêkszym dostawc¹ sprzêtu wojskowego do Chin. Decyduj¹-
ce znaczenie mia³ jednak sprzeciw p³yn¹cy z USA. Propozycja znie-
sienia embarga zosta³a tam odebrana jako niezrozumienie strate-
gicznych interesów amerykañskich w regionie Azji Po³udniowo-
Wschodniej. Zastrze¿enia budzi³o szczególnie bezpieczeñstwo Tajwa-
nu, do którego zapewnienia USA zobowi¹za³y siê w 1979 roku. Istot-
ne znaczenie ma fakt, ¿e Chiny ze swojej strony nigdy nie wyklu-
czy³y mo¿liwo�ci zastosowania rozwi¹zañ si³owych wobec �wewnêtrz-
nych� problemów, a Tajwan jest przez w³adze w Pekinie uwa¿any za
terytorium chiñskie. Oliwy do ognia doda³o przyjêcie, w marcu 2005
przez Ogólnochiñskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych tzw.
Prawa antysecesyjnego, które dopuszcza u¿ycie si³y wojskowej
w wypadku, gdyby Tajwan og³osi³ niepodleg³o�æ21.

Powy¿sze obawy USA zaowocowa³y tym, ¿e po og³oszeniu propo-
zycji zniesienia embarga na forum Rady UE, Amerykanie przypu�ci-
li na Europê prawdziw¹ �ofensywê dyplomatyczn¹�. Odnosili siê do
tego problemu wszyscy czo³owi politycy amerykañscy podczas wizyt
w Europie, bardzo stanowczo zareagowa³ Kongres, który wyda³ re-
zolucjê ostrzegaj¹c¹ przed wprowadzeniem sankcji wobec przedsiê-
biorstw europejskich, je¿eli embargo zostanie zniesione. W amery-
kañskiej prasie pojawia³y siê g³osy, ¿e �otwarcie drzwi dla sprzeda¿y
technologii wojskowych do Chin by³oby w Waszyngtonie postrzegane
jako zdrada oraz szkodzi³oby NATO�22. Amerykanie nie uwierzyli

21 S.Crossick, F. Cameron, A. Berkofsky, op. cit., s. 17.
22 �International Herald Tribune�, 09.02.2005.
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w argument przedstawiany przez UE, ¿e embargo bêdzie mia³o wy-
miar symboliczny i ¿e nie doprowadzi do wzrostu sprzeda¿y mate-
ria³ów wojskowych do Chin. Zwracali uwagê, ¿e Kod Postêpowania
nie ma charakteru wi¹¿¹cego i mimo jego obowi¹zywania niektóre
rodzaje sprzêtu wojskowego s¹ Chinom sprzedawane. Sprzêt woj-
skowy sprowadzany z Europy jest ich zdaniem kluczowym dla uzu-
pe³niania luki technologicznej chiñskiej armii.

O tym jak bardzo kwestia embarga jest dra¿liwa dla stosunków
transatlantyckich mo¿e �wiadczyæ opinia jednego z czo³owych ame-
rykañskich ekspertów ds. Chin, prof. D.Shambaugha który uwa¿a, ¿e
je¿eli UE zdecyduje siê na jego zniesienie, to mimo Kodu Postêpowa-
nia i kontroli eksportu materia³ów o podwójnym przeznaczeniu, po-
lityczna symbolika nie zostanie dobrze przyjêta w Waszyngtonie. Uwa¿a
on, ¿e je¿eli zak³óci to strategiczne interesy USA w regionie, wtedy
utrzymanie wspólnego stanowiska w wa¿nych  sprawach miêdzyna-
rodowych, np. w kwestii Iranu, mo¿e byæ bardzo trudne23.

P³yn¹ce z ró¿nych stron zastrze¿enia wobec pomys³u zniesie-
nia embarga by³y na tyle skuteczne, ¿e temat ten zosta³ porzucony
bez konkretnych rozwi¹zañ. Na chwilê obecn¹ nie ma w Unii klima-
tu, który móg³by sprzyjaæ jego zniesieniu. W przeciwieñstwie do
swojego poprzednika, za jego utrzymaniem opowiada siê niemiecka
kanclerz Angela Merkel. Francja, która do tej pory najg³o�niej po-
piera³a jego zniesienie, zmieni³a zdanie pod rz¹dami proamerykañ-
skiego prezydenta Nicolasa Sarkozy�ego. Równie¿ Polska nie zdecy-
duje siê zapewne poprzeæ takiej propozycji. Nie ma bowiem powodu
dla którego mieliby�my, w imiê embarga, nara¿aæ swoje stosunki
z USA czy te¿ z innymi pañstwami Unii Europejskiej, które s¹
przeciwne jego zniesieniu. Niemniej jednak problem embarga bêdzie
zapewne wa¿nym punktem negocjacji w sprawie nowej umowy Unii
z Chinami.

23 D. Shambaugh, The New Strategic Triangle: U.S and European Reac-
tions to China�s Rise, �Washington Quarterly�, Summer 2005, s. 22�23.
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Nielegalna imigracja

Kolejnym problemem w dialogu Unii i Chin zwi¹zanym z w¹t-
kiem praw cz³owieka jest nielegalna imigracja. Pojawi³ siê on na
wokandzie dwustronnych rozmów, po tym jak w 2000 roku w Deu-
vres wydarzy³ siê wypadek, w którym zginê³o 58 osób próbuj¹cych
nielegalnie przedostaæ siê do Europy. W tym czasie liczbê nielegal-
nych imigrantów z Chin oceniano na 150�200 00024. W lipcu 2000
odby³o siê spotkanie premiera Zhu Rongji i przewodnicz¹cego Komi-
sji Europejskiej Romano Prodiego, podczas którego uznano koniecz-
no�æ podjêcia wspó³pracy w zakresie zapobiegania i walki z tym
zjawiskiem. W tym samym roku mia³y miejsce pierwsze konsultacje
na wysokim szczeblu, a w 2001 roku zorganizowano misjê eksper-
tów europejskich do Chin. Mia³a ona na celu dwa zadania: zbadanie
mo¿liwo�ci przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat nie-
legalnej migracji, która mia³a byæ realizowana wspólnie przez w³a-
dze chiñskie i Uniê oraz ustanowienia w Chinach misji UE zajmu-
j¹cej siê nielegaln¹ imigracj¹.

Do dzisiaj propozycje te nie zosta³y zrealizowane. Jednak pro-
blem ten jest stale obecny zarówno podczas spotkañ eksperckich jak
i politycznych. Tym bardziej ¿e z unijnych dokumentów po�wiêco-
nych migracji wynika, ¿e Chiny s¹ jednym z pañstw, w stosunku do
których istnieje podejrzenie, ¿e w najbli¿szych latach bêd¹ g³ównym
�ród³em nielegalnej imigracji. Ocenia siê, ¿e przyczyny tego zjawi-
ska s¹ zw³aszcza ekonomiczne25.

W zwi¹zku z powy¿szym najwa¿niejsz¹ kwesti¹ wydaje siê za-
warcie porozumienia w sprawie readmisji. Chiny by³y jednym
z pierwszych pañstw, które w 2002 roku zosta³y objête mandatem
negocjacyjnym, udzielonym przez Radê Komisji Europejskiej. Mo¿na

24 http://www.chinoisdefrance.com/UE_mission1_china_illegal%20immi-
gration.htm.

25 Europol, Organised illegal immigration into the European Union,
03. 2006, s.2, http://www.europol.europa.eu/publications/SeriousCrimeOverviews/
2005/overview_illegal_immigration.pdf.
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spodziewaæ siê, ¿e klauzula w sprawie readmisji znajdzie siê w nowym
porozumieniu Unii z Chinami.

Z readmisj¹ wi¹¿¹ siê jednak dwojakiego rodzaju trudno�ci.
Pierwsza zwi¹zana jest z sytuacj¹ praw cz³owieka w Chinach. Zgod-
nie z umowami miêdzynarodowymi oraz konwencjami z zakresu
wymiaru sprawiedliwo�ci i spraw wewnêtrznych, Unia nie mo¿e
odsy³aæ nielegalnych imigrantów, je¿eli istnieje ryzyko, ¿e w kraju
pochodzenia mogliby byæ nara¿eni na karê �mierci, prze�ladowania
lub tortury. W przypadku Chin istnieje taka obawa. Drug¹ kwesti¹
jest konieczno�æ znalezienia odpowiedniego systemu zachêt, mog¹-
cych zrekompensowaæ Chinom ewentualne skutki powrotu nielegal-
nych imigrantów. W tym kontek�cie nale¿y rozumieæ deklaracje
o potrzebie rozwoju stosunków miêdzyludzkich wyg³aszane przez
europejskich polityków. Do tej pory Unia zdecydowa³a siê przyznaæ
u³atwienia wizowe chiñskim turystom podró¿uj¹cym do Europy.
Memorandum w tej sprawie zawarto podczas dwustronnego szczytu
w 2004 roku. Na mocy umowy mo¿liwe jest przyznanie wiz tury-
stycznych grupom licz¹cym co najmniej 5 osób wys³anym przez wy-
brane biura podró¿y. Do tej pory chiñscy tury�ci mogli jedynie liczyæ
na indywidualne wizy turystyczne przyznawane tylko przez niektóre
pañstwa cz³onkowskie. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e umowa przewiduje
mo¿liwo�æ odes³ania turystów, którzy �przed³u¿¹� pobyt ponad okres
wyznaczony w wizie26. Ponadto Unia zobowi¹za³a siê przeznaczyæ
pewn¹ ilo�ci funduszy (na lata 2002�2006 zadeklarowano sumê 10mln
euro) na przeciwdzia³anie nielegalnej migracji w Chinach.

Ochrona �rodowiska i zasobów naturalnych

�rodowisko naturalne jest jednym z wa¿niejszych elementów
dialogu Unii i Chin, mo¿e równie¿ staæ siê problem politycznym ze
wzglêdu na fakt, ¿e Chiny, jako najbardziej zaludnione a jednocze-

26 http://ec.europa.eu/external_relations/china/intro/ip04_196.htm.
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�nie bardzo szybko rozwijaj¹ce siê pañstwo, prowadz¹ bardzo niszczy-
cielsk¹ dla �rodowiska politykê gospodarcz¹. Dla Unii Europejskiej
tzw. zrównowa¿ony rozwój jest jedn¹ z podstawowych warto�ci, któ-
re promuje w kontaktach z pañstwami trzecimi.

Unia stara siê wp³yn¹æ na Chiny dzia³aj¹c pozytywnie, tzn.
poprzez system zachêt finansowych i technologicznych. Instrumen-
tem maj¹cym temu s³u¿yæ jest dialog nt. �rodowiska naturalnego,
w ramach którego w 2005 roku zawarto porozumienie o partner-
stwie w zakresie zmian klimatu. Jego celem u³atwienie transferu
nowoczesnych technologii z tej dziedziny, m.in. tzw. technologii
�zerowej emisji wêgla�, która ma pos³u¿yæ do budowy w Chinach
nowoczesnej elektrowni27. Wa¿nym aspektem partnerstwa jest te¿
wspó³praca na rzecz implementacji protoko³u z Kioto, którego stro-
nami s¹ zarówno Unia jak i Chiny.

Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e w czasie jego negocjowania Chiny
by³y cz³onkiem tzw. grupy 77 pañstw, które wymog³y na pañstwach
uprzemys³owionych, aby ¿adne ograniczenia w zakresie emisji ga-
zów cieplarnianych nie zosta³y na³o¿one na kraje rozwijaj¹ce siê.
Protokó³ ustanowi³ natomiast tzw. mechanizm czystego rozwoju, za
którego implementacj¹ opowiedziano siê nawi¹zuj¹c partnerstwo28.

Ostatnio Komisja Europejska zaproponowa³a Chinom dalsze
wzmocnienie wspó³pracy w zakresie transferu przyjaznych �rodowi-
sku technologii, jak równie¿ usprawnienie mechanizmu czystego
rozwoju, w zamian za zobowi¹zanie siê przez nie do redukcji emisji
gazów cieplarnianych o 30% do 2020 roku. Sprawa ta by³a dysku-
towana podczas ostatniej wizyty Komisarz ds. Stosunków Zewnêtrz-
nych i Polityki S¹siedztwa w Chinach29.

27 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/intro/sect.htm#Envi-
ronment.

28 Przewiduje on, ¿e wysoko rozwiniête kraje, na które nak³ada siê limity
emisji gazów cieplarnianych, mog¹ je przekraczaæ w zamian za inwestycje
w zakresie zrównowa¿onego rozwoju w krajach rozwijaj¹cych siê. Dzisiaj Chiny s¹
najwiêkszym odbiorc¹ wynikaj¹cych z niego inwestycji na ochronê �rodowiska.

29 http://ec.europa.eu/comm/external_relations/china/docs/07_clima-
te_change_180107.pdf.
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 Zrównowa¿ony rozwój jest te¿ jednym z g³ównych obszarów, na
których koncentruj¹ siê programy wspó³pracy Unii i Chin. Zrealizo-
wane do tej pory projekty dotyczy³y m.in. na promowania czystych
�róde³ energii, ochrony ró¿norodno�ci biologicznej, zarz¹dzania la-
sem i basenem rzek30.

Analizuj¹c zaanga¿owanie Unii w poprawê stanu �rodowiska
naturalnego w Chinach nale¿y zwróciæ uwagê na dwa czynniki. Pierw-
szy jest zwi¹zany ze �wiadomo�ci¹ globalnych konsekwencji zanie-
czyszczenia �rodowiska i wyczerpania zasobów naturalnych. Unia, w
ramach strategii lizboñskiej, stara siê promowaæ bardziej przyjazn¹
�rodowisku i mniej energoch³onn¹ politykê gospodarcz¹. Podczas szczy-
tu Rady Europejskiej w marcu 2007 ustalono, ¿e Unia powinna zre-
dukowaæ emisjê gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% do 2020
roku oraz przyjêto Plan Dzia³añ na lata 2007�2009 w zakresie budo-
wy wspólnej europejskiej polityki energetycznej (106). W tym samym
kierunku sz³y wcze�niejsze propozycje Komisji Europejskiej.

 �rodki, jakimi stara siê wp³ywaæ na Chiny, mo¿na podzieliæ na
�miêkkie�, jak na przyk³ad dzielenie siê wiedz¹ i dobrymi praktykami,
oraz �twarde� czyli transfer technologii lub funduszy. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e degradacja �rodowiska naturalnego w Chinach postêpuje w za-
straszaj¹cym tempie, znaczenie pomocy Unii jest nie do przecenienia.

 Drugim powodem aktywno�ci Unii jest interes gospodarczy.
W ostatnim opracowaniu Komisji na temat handlu z Chinami sektor
tzw. przyjaznych �rodowisku technologii uznano za jeden z najbar-
dziej obiecuj¹cych, a jego wzrost w ci¹gu nastêpnych lat oceniono na
15% rocznie. W raporcie stwierdza siê, ¿e �ze wzglêdu na wielko�æ
kraju i przewidywany w przysz³o�ci popyt, chiñski rynek dysponuje
potencja³em o strategicznym znaczeniu dla produktów i us³ug zwi¹-
zanych ze �rodowiskiem�31.

30 http://www.delchn.ec.europa.eu/en/Co-operation/Project_Fiches.htm.
31 Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-China Trade

and Investment Relations, s. 8�9, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/fe-
bruary/tradoc_133313.pdf.
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Transfer technologii

Wspó³praca technologiczna Unii Europejskiej i Chin jest uwa¿a-
na za jeden z kluczowych elementów strategicznego partnerstwa
oraz przyk³ad realizacji zasady anga¿owania Chin. Jak do tej pory
najbardziej spektakularnym jej przyk³adem by³o zaproszenie Chin
do uczestnictwa w programie budowy europejskiego systemu nawi-
gacji satelitarnej Galileo.

Program ma dla Unii ogromne znaczenie zarówno gospodarcze
jak i polityczne. Oczekuje siê bowiem, ¿e bêdzie mia³ zastosowanie
w wielu ga³êziach przemys³u zwi¹zanych z transportem i komunika-
cj¹, w zwi¹zku z czym przyczyni siê do tworzenia nowych miejsc
pracy32. Nie mniej wa¿nym aspektem bêdzie wykorzystanie go
w celach zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Europejskie satelity bêd¹
emitowaæ piêæ rodzajów sygna³u, z których jeden bêdzie zaszyfrowa-
ny, a jego emisja mo¿e byæ wykorzystana w sytuacji zagro¿enia
bezpieczeñstwa. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na element presti¿u:
tworz¹c w³asny system satelitarny Unia chce daæ wyraz swojej nie-
zale¿no�ci od USA, gdy¿ do tej pory pañstwa korzystaj¹ z amery-
kañskiego systemu GPS.

Decyzja w³¹czenia Chin do programu zapad³a w pa�dzierniku
2003 roku. Zgodnie z porozumieniem Chiny zobowi¹za³y siê wes-
przeæ go finansowo, przeznaczaj¹c na ten cel 200 mln euro. Ca³ko-
wity koszt programu szacuje siê na 2,4�3,5 mld euro. Chiny nie
otrzyma³y jednak dostêpu do wszystkich mo¿liwo�ci zastosowania
programu. Unia zastrzeg³a bowiem, ¿e dostêp do sygna³u zaszyfrowa-
nego, a wiêc tego, który mo¿e mieæ zastosowanie wojskowe, bêd¹
mia³y jedynie pañstwa europejskie33. Obawy, czy ta zasada zostanie
w przysz³o�ci utrzymana, wyra¿a³y Stany Zjednoczone, które z niepo-
kojem obserwuj¹ rozwój chiñskiego programu kosmicznego i zdolno�ci
wojskowych, szczególnie w kontek�cie bezpieczeñstwa Tajwanu.

32 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/index_en.htm.
33 N. Casarini, op. cit., s. 26�27.
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Dlaczego Unia zdecydowa³a siê obj¹æ Chiny swoim najbardziej
presti¿owym programem z zakresu zaawansowanych technologii?
Wydaje siê, ¿e powody mog³y byæ zarówno gospodarcze jak i poli-
tyczne. W pierwszej grupie nale¿y wymieniæ raport Grupy Dorad-
czej ds. Przestrzeni Kosmicznej na temat znaczenia technologii lot-
niczo-kosmicznych dla rozwoju Unii34. Przewiduje on, ¿e zapotrzebo-
wanie na produkty tego sektora, szczególnie z zakresu lotnictwa
cywilnego, bêdzie w ci¹gu kolejnych dwudziestu lat najszybciej ro-
sn¹æ w Azji, a szczególnie w Chinach. Oznacza to, ¿e w³¹czenie Chin
do Galileo jest postrzegane m.in. jako gwarancja utrzymania konku-
rencyjno�ci europejskich przedsiêbiorstw na tamtejszym rynku, mo¿na
domniemywaæ, ¿e chodzi np. francusko-niemiecki koncern EADS,
którego g³ównym rywalem jest amerykañski Boeing.

Je¿eli doszukiwaæ siê przes³anek politycznych, to byæ mo¿e nie-
którym europejskim politykom chodzi³o o to aby �zagraæ na nosie
USA�. Wspó³praca z Chinami zosta³a podjêta w momencie pogorsze-
nia siê stosunków transatlantyckich wywo³anego konfliktem wokó³
Iraku.

Obecnie, entuzjazm wokó³ Galileo zdecydowanie opad³, g³ównie
z powodu trudno�ci z wy³onieniem konsorcjum maj¹cym zarz¹dzaæ
tworzeniem systemu oraz opó�nieñ w budowie kolejnych satelitów.
Dzisiaj na orbicie jest dopiero jeden. Wiadomo ju¿, ¿e nie uda siê
utrzymaæ terminu rozpoczêcia dzia³ania programu, który wyznaczo-
no na 2008 rok.

Niemniej jednak, je¿eli Galileo doczeka siê realizacji z udzia³em
Chin, niew¹tpliwie przyczyni siê do rozwoju ich w³asnego programu
kosmicznego. Podbój kosmosu jest bowiem jednym z filarów strate-
gii rozwoju Chin w XXI wieku. W 2000 roku Chiny wyda³y Bia³y
Dokument, który podkre�la znaczenie przestrzeni kosmicznej dla
rozwoju pod wzglêdem gospodarczym, bezpieczeñstwa i technolo-
gicznym, a w 2003 do³¹czy³y do grona pañstw, które wys³a³y za³ogo-

34 Raport Grupy Roboczej dla Komisji Europejskiej, Strategic Aerospace
Review for the 21st Century, lipiec 2002, s. 6�7.
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we loty kosmiczne. Ponadto, mo¿na przypuszczaæ, ¿e Chiny nie
zadowol¹ siê warunkami jakie stawia Unia, czyli uczestnictwem
w cywilnych aspektach programu i ¿e bêd¹ w przysz³o�ci naciskaæ
na UE w sprawie rozszerzenia zakresu porozumienia o aspekty woj-
skowe, wykorzystuj¹c do tego zale¿no�ci gospodarcze.

Afryka � nowy element dialogu Unii i Chin

W najbli¿szej przysz³o�ci du¿e znaczenie w stosunkach Unii
i Chin mo¿e zyskaæ problem Afryki. Podczas ostatniego dwustronne-
go szczytu we wrze�niu 2006 roku podjêto decyzjê o nawi¹zaniu
dialogu w tej sprawie. Nie jest przypadkiem, ¿e Unia chce rozma-
wiaæ o Afryce w³a�nie z Chinami, wynika to z ich rosn¹cego zaan-
ga¿owania na kontynencie, który nale¿a³ w przesz³o�ci do europej-
skiej strefy wp³ywów.

Zainteresowanie Chin Afryk¹ wywodzi siê z okresu zimnej woj-
ny i ruchu pañstw niezaanga¿owanych, kiedy to prezentowa³y siebie
jako rzecznika pañstw rozwijaj¹cych siê na arenie miêdzynarodo-
wej. Istotn¹ zmian¹, jaka nast¹pi³a w ostatnim okresie, jest inten-
syfikacja stosunków gospodarczych. Chiny ponownie odkry³y Afrykê
jako �ród³o surowców naturalnych i ch³onny rynek zbytu. Na
p³aszczy�nie politycznej celem Chin jest marginalizacja Tajwanu,
z którym tradycyjnie pañstwa Afryki utrzymywa³y stosunki dyplo-
matyczne. Dzisiaj Tajwan uznaje ju¿ tylko 6 spo�ród 53 pañstw
kontynentu.

Narzêdziem s³u¿¹cym promocji kontaktów politycznych i gospo-
darczych z Afryk¹ jest za³o¿one w 2000 Chiñsko-Afrykañskie Forum
Wspó³pracy. Ostatni szczyt, w listopadzie 2006, podczas którego
przedstawiciele 48 pañstw afrykañskich i Chin podpisali uroczyst¹
deklaracjê proklamuj¹c¹ zawarcie nowego strategicznego partner-
stwa, odbi³ siê szerokim echem na arenie miêdzynarodowej35.

35 http://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zxxx/t279813.htm.
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Unia Europejska, w ramach przyjêtej w 2005 roku Nowej Stra-
tegii dla Afryki, równie¿ stara siê podnie�æ poziom stosunków z tym
kontynentem. Do tej pory mia³ miejsce dopiero jeden szczyt Unia-
Afryka w 2000 roku w Kairze. Kolejny by³ kilkakrotnie przek³adany
z powodu kontrowersji wokó³ uczestnictwa Zimbabwe, którego pre-
zydent jest oskar¿any o ³amanie praw cz³owieka i ma zakaz wstêpu
do Europy. Przewiduje siê, ¿e spotkanie ostatecznie odbêdzie siê
w drugiej po³owie 2007 roku w Lizbonie. Promocji kontaktów gospo-
darczych s³u¿y natomiast, powsta³e w 2006 roku, Europejsko-Afry-
kañskie Forum Biznesu. Uczestnicz¹ w nim przedstawiciele euro-
pejskich i afrykañskich firm oraz Komisji Europejskiej i Unii Afry-
kañskiej36. Mo¿na podejrzewaæ, ¿e inicjatywa Unii by³a podyktowa-
na w³a�nie sukcesem istniej¹cego forum chiñsko-afrykañskiego
i obaw¹, ¿e Chiny zdominuj¹ tamtejszy rynek. Tê opiniê potwierdza-
j¹ wypowiedzi europejskich polityków. Kanclerz Angela Merkel stwier-
dzi³a niedawno, ¿e Europa nie mo¿e zrzec siê swoich zobowi¹zañ
wobec Afryki na rzecz Chin. Oceni³a te¿, ¿e europejska polityka
powinna mieæ na uwadze sprawiedliwe traktowanie afrykañskich
surowców naturalnych37.

Zarówno Unia jak i Chiny posiadaj¹ w³asne strategie stosunków
z Afryk¹. Ró¿nice, jakie siê miêdzy nimi zarysowuj¹, mog¹ staæ siê
w przysz³o�ci powodem sporów na linii Bruksela-Pekin. Na p³asz-
czy�nie politycznej najwa¿niejsza sprzeczno�æ wynika z za³o¿enia
Unii o promowaniu demokracji i praw cz³owieka oraz g³oszonej przez
Chiny zasady równego traktowania i nieingerencji w sprawy we-
wnêtrzne. Unia uzale¿nia swoje kontakty z pañstwami od przyjmo-
wania przez nie okre�lonych zasad, które z europejskiego punktu
widzenia wydaj¹ siê oczywiste. Specjali�ci podkre�laj¹ jednak, ¿e
taka postawa jest odbierana w�ród afrykañskich elit jako paterna-
listyczna. Co wiêcej, wypomina siê Europie podwójn¹ moralno�æ

36 http://www.europe-cares.org/africa/business_forum_en.html.
37 �Asian Times�, 17.11.2006.
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przejawiaj¹c¹ siê tym, ¿e wielokrotnie g³osi³a szlachetne has³a,
a w rzeczywisto�ci stara³a siê realizowaæ sprzeczne z nimi interesy38.
Ten problem na linii Unia-Afryka wykorzystuj¹ Chiny. W retoryce
u¿ywanej w stosunku do tego kontynentu przeciwstawiaj¹ swoj¹ stra-
tegiê polityce Zachodu, czyli w domniemaniu te¿ Unii Europejskiej,
podkre�laj¹c, ¿e ich (Chin i Afryki) stosunki s¹ modelowym przyk³a-
dem wspó³pracy Po³udnie-Po³udnie, na której zyskuj¹ obie strony39.

Jednak polityka Chin wobec tego kontynentu budzi spore kon-
trowersje. Wielu badaczy uwa¿a j¹ za niezgodn¹ z lansowan¹ przez
Chiny koncepcj¹ pokojowego wzrostu. S¹ one oskar¿ane o sprzyjanie
re¿imom niedemokratycznym w takich pañstwach jak Sudan czy
Zimbabwe, gdy¿ w zamian za okre�lone korzy�ci oferuj¹ im swego
rodzaju �protektorat�. Takie opinie pojawia³y siê szczególnie podczas
omawiania konfliktu w Darfurze na forum Rady Bezpieczeñstwa
ONZ w 2004 roku Chiny by³y jednym z dwóch pañstw, które wstrzy-
ma³y siê od g³osu w momencie przyjmowania rezolucji w tej spra-
wie. Nawo³ywa³a ona do rozbrojenia sudañskich bojówek oraz posta-
wienia przed wymiarem sprawiedliwo�ci liderów oskar¿onych o ³a-
manie praw cz³owieka i prawa humanitarnego. Ustanowi³a misjê
wojskow¹ pod przewodnictwem Unii Afrykañskiej maj¹c¹ monitoro-
waæ rozwój sytuacji. Ponadto rezolucja wzywa³a pañstwa do zaprze-
stania sprzeda¿y broni i materia³ów wojskowych do Sudanu. Na
marginesie mo¿na dodaæ, ¿e to w³a�nie Chiny s¹ oskar¿ane o takie
praktyki. Przyjêcie rezolucji by³o zreszt¹ mo¿liwe jedynie dziêki
z³agodzeniu jej pierwotnego brzmienia, gdy¿ pocz¹tkowo Chiny gro-
zi³y wetem. Ostatecznie zgodzi³y siê na ni¹ podkre�laj¹c, ¿e podsta-
wow¹ odpowiedzialno�æ za rozwi¹zanie konfliktu le¿y po stronie rz¹du
w Sudanie40.

38 A. Antil, Europe/Afrique: la fin d�un modele?, �RAMSES� 2007, Ifri Pa-
ris, s. 139.

39 V. Niquet, La strategie africaine de la Chine, �Politique étrangère�,
2/2006, s. 361�362.

40 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8160.doc.htm.
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W tym kontek�cie co najmniej dziwn¹ wydaje siê opinia, jak¹
Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpie-
czeñstwa Javier Solana zaprezentowa³ w artykule pt. Wyzwania
i odpowiedzialno�æ Unii Europejskiej i Chin w Afryce, który ukaza³
siê na ³amach �China Review� w lutym 2007. Stwierdzi³ w nim, ¿e
�z zadowoleniem przyjmuje rolê, jak¹ Chiny, jako cz³onek Rady
Bezpieczeñstwa odgrywa³y w poszukiwaniu rozwi¹zañ konfliktów
w Afryce�41.

Mówi¹c o Sudanie nale¿y wspomnieæ o zaanga¿owaniu Unii
i Chin w zapewnienie bezpieczeñstwa w innych rejonach Afryki. Dla
Unii kontynent jest jednym z najwa¿niejszych regionów zaanga¿o-
wania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa.
Pierwsza samodzielna misja Unii poza Europ¹ (ARTEMIS) mia³a
miejsce w Demokratycznej Republice Konga w 2003 roku. Operacja
dowodzona przez Francjê, zosta³a uznana za udany precedens.
W 2006 roku Unia zaanga¿owa³a siê w kolejn¹ misjê w tym pañ-
stwie (MONUC) realizowan¹ pod egid¹ ONZ. Od 2007 roku prowa-
dzi policyjn¹ misjê w Kinszasie i misjê ekspercko doradcz¹ w DRK.
W Darfurze dzia³a misja wojskowa maj¹ca wspomagaæ Uniê Afry-
kañsk¹ (AMIS II), na której finansowanie przeznaczono 240 mln
euro. Ostatnio Rada UE powo³a³a Specjalnego Przedstawiciela ds.
Sudanu, którego mandat obejmuje m.in. zapewnianie spójno�ci miê-
dzy dzia³aniami UE w Darfurze a jej polityk¹ wobec Sudanu, mo-
nitorowanie sytuacji praw cz³owieka, wspó³pracê z w³adzami Suda-
nu, Uni¹ Afrykañsk¹ i ONZ.

Chiny anga¿uj¹ siê w zapewnianie bezpieczeñstwa w Afryce za
po�rednictwem ONZ. Specjali�ci podkre�laj¹, ¿e ma ono na celu
przede wszystkim zdobycie do�wiadczenia w miêdzynarodowej wspó³-
pracy w tej dziedzinie. Pierwsz¹ misj¹, w której uczestniczyli chiñ-
scy ¿o³nierze, by³a wspomniana misja MONUC w DRK. Do tej pory

41 J. Solana, Challanges and Responsibilities for EU and China in Africa,
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/articles/
93082.pdf.
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Chiny bra³y te¿ udzia³ w misjach w Liberii i Monrowii. W sumie
by³o w nie zaanga¿owane ok. 1500 ¿o³nierzy42.

Analizê stosunków politycznych nale¿y uzupe³niæ podstawowy-
mi danymi na temat stosunków gospodarczych. Po pierwsze Afryka
nie jest wa¿nym partnerem handlowym ani dla Unii ani dla Chin.
Przypada na ni¹ ok. 2�3% warto�ci obrotów handlowych ka¿dego
z aktorów. Podobna jest te¿ struktura eksportu Afryki do Unii
i Chin: przewa¿aj¹ w nim surowce, minera³y, produkty nisko prze-
tworzone. Poza tym stosunki gospodarcze Unii i Chin z Afryk¹ ce-
chuj¹ siê pewnymi odrêbno�ciami.

Unia jest najwa¿niejszym �ród³em pomocy rozwojowej dla kon-
tynentu, a Afryka najwiêkszym odbiorc¹ unijnych �rodków, których
wysoko�æ liczy siê w miliardach euro. Unia jest te¿ najwiêkszym
odbiorc¹ afrykañskiego eksportu. Przypada na ni¹ ponad 50% jego
warto�ci. Najwa¿niejszymi dobrami sprowadzanymi z Afryki s¹: ropa,
diamenty, kakao i drewno. Afryka natomiast, zdaniem unijnych
�róde³, ma marginalne znaczenie jako rynek zbytu europejskich
towarów. Warto�æ wymiany handlowej miêdzy Uni¹ a Afryk¹ wynio-
s³a w 2005 roku 56 mld euro. Z czego na import z Afryki przypad³o
31 mld euro, a na eksport 25 mld euro43. Zasady handlu miêdzy
Uni¹ a Afryk¹ s¹ regulowane preferencyjnymi umowami miêdzy
Uni¹ a krajami AKP, z których ostatnia zosta³a podpisana w 2003
roku w Kotonu.

Warto�æ handlu miêdzy Chinami a Afryk¹ jest ni¿sza ni¿
w przypadku UE, ale ro�nie w szybkim tempie: w 2000 wynios³a
9,4 mld $, w 2003 � 18,4 mld $, a w 2005 roku siêgnê³a 37 mld $44.
Najwa¿niejszym partnerem Chin w Afryce jest RPA, na któr¹ przy-
pada 20% warto�ci wymiany. Zwiêkszenie siê wolumenu handlu
w ostatnich latach jest wynikiem rosn¹cego importu afrykañskich
surowców energetycznych i mineralnych do Chin. Ponad 60% impor-

42 V. Niquet, La strategie africaine�, �Politique étrangère� 2/2006, s. 365.
43 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/april/tradoc_128146.pdf.
44 A. Antil, Europe/Afrique�, �RAMSES� 2007, Ifri Paris, s. 142.
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tu z Afryki stanowi ropa, co stanowi 25% ca³o�ci chiñskiego importu
tego surowca. G³ównymi dostawcami s¹ Angola, Sudan i Jemen.
Ponadto Pekin podpisa³ umowy w sprawie importu ropy z innymi
pañstwami: Gwine¹ Równikowa, Gabonem, Keni¹, Nigeri¹, Czadem.
W�ród innych surowców naturalnych sprowadzanych przez Chiny
z Afryki s¹ mied�, nikiel, ¿elazo, boksyt, uran. W 2004 roku 20%
afrykañskiej produkcji surowców mineralnych by³a przeznaczana na
eksport do Chin. Chiny importuj¹ te¿ coraz wiêcej afrykañskiego
drewna. Dzisiaj staj¹ siê one kluczowym rynkiem zbytu dla wielu
pañstw afrykañskich. Ro�nie te¿ ich znaczenie jako eksportera na
rynek afrykañski. Sprzedaj¹ szczególne niezaawansowane technolo-
gicznie dobra konsumenckie, np.: zabawki, materia³y biurowe, sprzêt
AGD. W sektorach bardziej zaawansowanych takich jak telekomu-
nikacja, czy lotnictwo cywilne te¿ pojawia siê konkurencja z Chin.
Chiñskie firmy buduj¹ elektrownie, a nawet centrale nuklearne.

Ciekawie wypada porównanie europejskich i chiñskich inwesty-
cji w Afryce. Tradycyjnie najwiêkszymi inwestorami by³y przedsiê-
biorstwa z by³ych metropolii kolonialnych. Np. sektor budownictwa
w krajach francuskojêzycznych by³ do niedawna zdominowany przez
firmy francuskie. Afryka nie jest jednak priorytetem dla europej-
skich inwestorów. Chiñskie przedsiêbiorstwa, czêsto wspierane przez
rz¹d, wykorzysta³y tê niszê, traktuj¹c Afrykê jako �trampolinê� dla
w³asnego rozwoju. Warto�æ chiñskich inwestycji w Afryce od 1979
roku wynios³a 925 mld $. W 25 pañstwach Afryki dzia³a 820 chiñ-
skich firm. Sektorami, które najbardziej interesuj¹ Chiny, s¹ ener-
getyka, przemys³ wydobywczy i coraz bardziej rolny45. Konkurenci
z Chin nie wahaj¹ siê inwestowaæ w pañstwach, które przez Zachód
s¹ uwa¿ane za niebezpieczne, np. w Sudanie. Chiny s¹ najwa¿niej-
szym odbiorc¹ ropy z Sudanu, a jednocze�nie chiñskie firmy inwe-
stuj¹ w sudañski przemys³ wydobywczy. Ich przewaga polega rów-
nie¿ na tym, ¿e nie wymagaj¹ ¿adnego zabezpieczenia co do wyni-

45 V. Niquet, La strategie africaine�, �Politique étrangère� 2/2006, s. 370�372.
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ków inwestycji, nie stawiaj¹ warunków w zakresie przejrzysto�ci,
czy zasad dobrego zarz¹dzania. W koñcu, w sektorach wymagaj¹-
cych du¿ego nak³adu pracy, jak np. budownictwo, przewaga Chin
wynika z niskich kosztów. Chiñskie firmy budowlane realizuj¹ za-
równo projekty w zakresie infrastruktury takie jak drogi, tamy,
zapory, szpitale, czêsto finansowane przez miêdzynarodowe organi-
zacje, jak i rezydencje prezydentów i w³adz lokalnych. Mo¿na siê
domy�laæ, ¿e w ten sposób zjednuj¹ sobie przyja�ñ z ich strony.

Widaæ, ¿e w ostatnim czasie Unia dostrzeg³a rosn¹ce wp³ywy
Chin w Afryce. Mo¿na siê domy�laæ, ¿e jej strategia, podyktowana
w du¿ej mierze interesami poszczególnych pañstw, bêdzie sz³a
w kierunku przywracania równowagi. Instrumentami, które maj¹
temu s³u¿yæ, s¹ zarówno nowa strategia wobec Afryki jak i dialog
z Chinami w tej kwestii.

Wp³yw USA na stosunki UE � ChRL

Na zakoñczenie nale¿y jeszcze zastanowiæ siê jaki wp³yw na
stosunki Unii Europejskiej z Chinami maj¹ Stany Zjednoczone.
Pytanie to jest niezwykle zasadne bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jedyne
�wiatowe supermocarstwo jest najwa¿niejszym partnerem zarówno
dla Unii jak i dla Chin. Jednocze�nie zaczynaj¹ pojawiaæ siê opinie,
¿e ci trzej aktorzy stworz¹ w przysz³o�ci �trójk¹t� o strategicznym
znaczeniu dla porz¹dku miêdzynarodowego46.

 W czasie zimnej wojny we wzajemnych relacjach Unii i Chin
bardzo du¿e znaczenie mia³ komponent USA. �wiadczy o tym choæ-
by fakt, ¿e stosunki dyplomatyczne Wspólnot z ChRL zosta³y zawar-
te dopiero po unormowaniu kontaktów na linii Pekin-Waszyngton.
Do dzisiaj nast¹pi³a znaczna ich autonomizacja, jednak g³os USA

46 D. Shambaugh, The New Strategic Triangle: U.S and European Reacions
to China�s Rise, �Washington Quarterly�, Summer 2005, s. 7.
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jest nadal istotny, szczególnie w kwestiach zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem. �wiadczy³ o tym niedawny spór wokó³ propozycji zniesienia
embarga na broñ czy w³¹czenia Chin do Galileo. Pokaza³ on równie¿
ró¿nice w postrzeganiu rozwoju Chin, jakie zarysowa³y siê miêdzy
USA i Uni¹.

Stany Zjednoczone podkre�laj¹ aspekt zewnêtrzny, szczególnie
militarny, obawiaj¹c siê, ¿e Chiny jako nowa potêga mog¹ zak³óciæ
równowagê w rejonie Azji Po³udniowo-Wschodniej, w utrzymanie
której s¹ mocno zaanga¿owane. W raporcie Pentagonu �Quadrinnal
Defence Review� z 2006 roku znajdujemy stwierdzenie, ¿e: �ze wszyst-
kich potêg aktualnych i wy³aniaj¹cych siê Chiny s¹ najbardziej
przygotowane do militarnego konkurowania ze Stanami Zjednoczo-
nymi i wykorzystywania wojskowych technologii, które w d³u¿szym
okresie mog¹ odebraæ USA przewagê. [...] Chiny wci¹¿ inwestuj¹
w obronê, zw³aszcza w strategiczny arsena³ i ulepszaj¹ swoje �rodki
ra¿enia poza granicami�47.

UE natomiast przywi¹zuje wiêksz¹ wagê do wewnêtrznego aspek-
tu rozwoju Chin, czyli przemian gospodarczych i spo³ecznych. Wie-
rzy, ¿e w tej kwestii ma wiele do zaoferowania, poniewa¿ sam model
integracji opartej na gospodarce ugruntowa³ w Europie demokracjê
i rz¹dy prawa, a jeszcze niedawno Unia zaanga¿owana by³a w pro-
ces transformacji w Europie �rodkowej.

Odmienna interpretacja wzrostu Chin wynika w du¿ej mierze
z ró¿nic w postrzeganiu stosunków miêdzynarodowych, jakie w ostat-
nim czasie zarysowa³y siê miêdzy Uni¹ a Stanami. Unia, w miarê
umacniania swojej pozycji jako jednego z g³ównych aktorów miêdzy-
narodowych przyjmuje w niektórych sprawach stanowisko odmien-
ne od USA, np. kwestionuj¹c amerykañski monopol na u¿ycie si³y.
Amerykañscy specjali�ci t³umacz¹ to faktem, ¿e zmiana pokolenio-
wa w Europie oraz tworzenie siê europejskiej to¿samo�ci sprawi³y,

47 P. Le Carre, Chiny jako nowy aktor w stosunkach miêdzynarodowych,
�Przegl¹d Powszechny�, nr 3, marzec 2007, s. 94.
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¿e Europejczycy zmienili stosunek do tego problemu48. Z drugiej
strony, Unia nie bêd¹c potêg¹ militarn¹ jest niejako zobligowana do
promowania soft power, umacnianie miêdzynarodowych instytucji
i wspó³pracy.

Nie sposób jednak pomin¹æ faktu, ¿e Unia i Stany zgadzaj¹ siê
w kwestii podstawowej, tzn, ¿e Chiny bêdê odgrywaæ coraz wiêksz¹
rolê na arenie miêdzynarodowej i ¿e w zwi¹zku z tym nale¿y aktyw-
nie kszta³towaæ warunki na jakich do³¹cz¹ do grona mocarstw.
W USA mówi siê o �konstruktywnym w³¹czaniu�49 Chin, Unia nato-
miast deklaruje �wszechstronne/konstruktywne anga¿owanie� ich
w system miêdzynarodowy. Jednocze�nie obaj aktorzy maj¹ zastrze-
¿enia w sprawie niektórych posuniêæ decydentów w Pekinie. Doty-
czy to szczególnie praw cz³owieka i rz¹dów prawa. Ich dzia³ania
mo¿na uznaæ za uzupe³niaj¹ce: Unia koncentruje siê na dzia³aniach
pozytywnych, przeznaczaj¹c du¿e sumy na finansowanie ró¿nego
rodzaju programów w tym zakresie. USA natomiast dzia³aj¹ zarów-
no negatywnie, tzn. podkre�laj¹c konieczno�æ utrzymania embarga
na broñ, jak i pozytywnie-finansuj¹c ró¿nego rodzaju organizacje
broni¹ce praw cz³owieka.

Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê, w jaki sposób Unia i Stany Zjed-
noczone s¹ postrzegane przez same Chiny. Po pierwsze, Unia cieszy
siê du¿o lepsz¹ opini¹ ni¿ USA, niektórzy badacze deklaruj¹ nawet,
¿e mo¿e ona byæ przyk³adem na drodze chiñskiego rozwoju. Widaæ
to w wypowiedzi prof. X. Songa z Uniwersytetu w Renmin, który
stwierdzi³, ¿e �Europa, wcze�niej ni¿ Chiny, zrealizowa³a koncepcjê
pokojowego wzrostu zarówno w znaczeniu gospodarczym, jak i po-
litycznym. Rozwój Europy nie zagrozi³ hegemonizmowi USA ani nie
wp³yn¹³ na miêdzynarodowy ³ad. Pokojowy wzrost UE oferuje bar-
dzo dobry przyk³ad dla Chin�50.

48 D. Shambaugh, The New Strategic�, �Washington Quarterly�, Summer
2005, s. 1�2.

49 Ibidem, s. 9.
50 J. Men, Chinese Perceptions of�, �European Law Journal�, vol. 12 No 6,

November 2006, s. 789.
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Chiñczycy inaczej odbieraj¹ propozycje �anga¿owania� wysuwa-
ne zarówno w Waszyngtonie jak i Brukseli. Anga¿owanie propono-
wane przez USA zawiera ich zdaniem element powstrzymania, któ-
ry wynika z postrzegania rozwoju Chin jako zagro¿enia, podej�cie
Unii zawiera natomiast element dialogu.

Niemniej jednak Chiny maj¹ �wiadomo�æ g³êbokich zale¿no�ci
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stanami i wynikaj¹cej z nich wspólnoty
interesów w kwestiach gospodarczych, politycznych jak i zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem. Dlatego te¿ chiñscy politycy podkre�laj¹,
¿e nie maj¹ na celu os³abienia wiêzi transatlantyckich i, ¿e w inte-
resie Chin le¿¹ zarówno dobre stosunki z USA jaki i dobre stosunki
miêdzy UE i USA51 .

Z drugiej jednak strony w Pekinie zauwa¿a siê ró¿nice jakie
zaczynaj¹ wystêpowaæ miêdzy Uni¹ a Stanami. Amerykañsko-eu-
ropejski spór wokó³ Iraku zosta³ odebrany jako historyczny, odzwier-
ciedli³ on, zdaniem chiñskich badaczy, odmienne za³o¿enia co to tego
jak nale¿y �zarz¹dzaæ �wiatem�. Szczególn¹ uwagê zwrócono za
zmianê stanowiska Niemiec, które tradycyjnie zawdziêczaj¹ USA
odbudowê miêdzynarodowej pozycji. Niektórzy uwa¿aj¹ nawet, ¿e
�istnieje strukturalny konflikt pomiêdzy wzrostem UE a wysi³kami
USA w celu utrzymania jednobiegunowego ³adu miêdzynarodowego�
oraz ¿e w przysz³o�ci Unia bêdzie postrzega³a swoje stosunki z in-
nymi potêgami jako przeciwwagê dla presji wywieranej na ni¹ przez
USA52. Chiny wi¹¿¹ z tym zreszt¹ spore nadzieje, postrzegaj¹c sto-
sunki z Uni¹ jako krok na drodze do wielobiegunowo�ci, co jest
mo¿liwe dziêki poparciu jakie budzi polityka miêdzynarodowa Unii
prowadzona przy u¿yciu soft power oraz nastawiona na umacnianie
instytucji i wspó³pracê.

51 Ibidem, s. 790.
52 Ibidem, s. 801.
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Podsumowanie

Rozwój stosunków Unii Europejskiej i Chin jest niezwykle istot-
n¹ tendencj¹ we wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodowych.
Zwa¿ywszy na ambicje globalne obu aktorów do odgrywania global-
nej roli, nie mog¹ siê one ograniczaæ jedynie do kontaktów gospodar-
czych. Nie sposób uciec od problemów zwi¹zanych z prawami cz³o-
wieka, ochron¹ �rodowiska, nowoczesnymi technologiami czy strate-
gi¹ wobec innych uczestników stosunków miêdzynarodowych.

Podejmowanie problemów politycznych jest tym ³atwiejsze, ¿e
strony zgadzaj¹ siê w kwestii podstawowej, tzn. ¿e nie ma miêdzy
nimi ró¿nic o fundamentalnym znaczeniu, które uniemo¿liwia³y dia-
log. Ponadto zarówno Unia jak i Chiny wyra¿aj¹ chêæ promowania
�wielobiegunowego ³adu miêdzynarodowego�, co zak³ada zgodê na
ró¿nice i chêæ dyskusji.

Bli¿sza analiza pokazuje jednak, ¿e strony ró¿ni¹ siê w jej defi-
niowaniu. Zwróci³a na to uwagê unijna Komisarz ds. Stosunków
Zewnêtrznych B. Ferrero Waldner mówi¹c, ¿e dla Unii nie liczy siê
liczba biegunów, ale zasady na jakich funkcjonuj¹, k³ad¹c szczególny
nacisk na wielostronne instytucje53. Chiny mówi¹ natomiast o �demo-
kratyzacji stosunków miêdzynarodowych�, która bêdzie mo¿liwa dziê-
ki pojawieniu siê na arenie miêdzynarodowej wiêkszej liczby aktorów.

Nasuwa siê wiêc pytanie, czy bli¿sze wiêzi Unii i Chin stanowi¹
zagro¿enie dla pozycji USA? Nale¿y na nie odpowiedzieæ przecz¹co,
gdy¿ zarówno dla Unii jak i dla Chin to USA s¹ najwa¿niejszym
partnerem. Stosunki transatlantyckie maj¹ du¿e g³êbsze podstawy
kulturowe, gospodarcze i polityczne ni¿ stosunki Unii z Chinami.
Chiny natomiast zadaj¹ sobie sprawê, ¿e do³¹czenie do grona �wia-
towych mocarstw mo¿e siê odbyæ tylko za zgod¹ USA, a nie wbrew

53 B. F. Waldner, Closing Remarks, [w:] P. Defraigne, The EU, China and
The Quest for Multilateral World, materia³y z konferencji z okazji 30-lecia na-
wi¹zania stosunków dyplomatycznych miêdzy EWG a ChRL, Ifri, CIIS, 2005.
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nim. Jednocze�nie wielu specjalistów uwa¿a, ¿e wspó³praca tych
trzech aktorów mo¿e w przysz³o�ci wp³ywaæ stabilizuj¹co na stosun-
ki miêdzynarodowe.

Mimo ¿e dialog polityczny Unii i Chin jest intensywny i obejmu-
je coraz wiêcej dziedzin, to wydaje siê, ¿e mówienie o �strategicznym
partnerstwie� jest pewnym nadu¿yciem. O ile w sferze gospodarczej
wystêpuj¹ pewne elementy �wiadcz¹ce o tym, ¿e Unia i Chiny s¹
partnerami strategicznymi, to w sferze politycznej mo¿na mówiæ
najwy¿ej o bardzo dobrych stosunkach. Na marginesie mo¿na siê
zastanowiæ, czy strony potrzebuj¹ siebie jako strategicznych partne-
rów? Dla Chin by³oby to korzystne, gdy¿ podnosi³oby ich presti¿ na
arenie miêdzynarodowej. Jednak, jak ju¿ wspomniano, to nie stosun-
ki z Uni¹ maj¹ dla nich decyduj¹ce znaczenie. Unia ze swojej strony
potrzebuje bardzo dobrych stosunków gospodarczych z Chinami,
a tak¿e wspó³pracy w sprawach miêdzynarodowych, ale ju¿ wspó³pra-
ca w dziedzinie bezpieczeñstwa jest bardziej problematyczna.

Bardzo wa¿nym etapem, który zdefiniuje kszta³t stosunków Unii
i Chin na nastêpne lata, bêdzie negocjowana obecnie umowa o part-
nerstwie i wspó³pracy. W zale¿no�ci od wyniku negocjacji bêdzie
mo¿na powiedzieæ, czy Unia i Chiny s¹ strategicznymi partnerami
w pe³nym wymiarze i ze wszystkimi tego konsekwencjami.
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KEY ISSUES IN POLITICAL DIALOG
BETWEEN EUROPEAN UNION AND CHINA
ON THE THRESHOLD OF 21ST CENTURY

SUMMARY

The article presents the political aspect of relations between
European Union and China. It focuses on the following issues: human
rights, European embargo on arms� sales, environment, technology
transfer and external dimension of their partnership (concerning
USA and Africa). Those political aspects are gaining on importance
since the economic ties between the two partners are getting stron-
ger every year. Famous Chinese boom has made it one of the most
important trade partners of the EU. Since 1978 (date of signature
of commercial agreement), trade value have been multiplied by 60,
reaching in 2006, more than 254 billion euro.

Aware of this evolution, the European Commission has given
the first impulse for developing closer relations. Its policy paper on
China entitled �A long term policy for China Europe relations� pu-
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blished in 1995, is considered as a first European strategy towards
this country. Since then, it has been completed by many other do-
cuments, giving a wide panorama of EU objectives towards China.
The �leitmotiv� is engaging China into the international community,
which means acting by positive means like development programs,
technology transfers, and cultural exchanges. On the other hand it
means fewer restrictions on the most sensitive issues, like human
rights. In this field the traditional instrument of policy towards
China: sanctions, has been replaced by dialogue, which is held on
regular basis between EU and Chinese diplomats. The critical view
on this matter is presented in this article.

The Chinese side has soon welcomed the growing interest from
the European side, since its fits very well its international strategy.
The Chinese ambition is to become �the first league� player on the
international scene and the European support seems to be precious
for China. In 2003, Chinese Ministry of Foreign Affairs published its
first policy paper ever. Not surprisingly, it concerned relations with
European Union. The Chinese vision is focused on �multilateralism�
as the objective to reach in international relations. This implies that
relations with EU are regarded in a wider perspective. The aspect
concerning the United States has to be therefore taken into consi-
deration.

An important phase of EU-China relations will be marked by
signing the new multicultural agreement, which was announced to
be negotiated in January 2007.


