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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

UE i Chiny: brak równowagi w handlu?
(2010/2301(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3, 6 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 153, 191, 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 12, 21, 28, 29, 31 i 32 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając protokół w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej do 
Światowej Organizacji Handlu z dnia 23 listopada 2001 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2009 r. oraz sprawozdanie Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej z lipca 2011 r. w sprawie stosunków handlowych i 
gospodarczych z Chinami1,

– uwzględniając wspólne oświadczenie trzynastego szczytu UE-Chiny, który odbył się 
w Brukseli w dniu 6 października 2010 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Handel, wzrost i polityka światowa – polityka 
handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020” (COM(2010)0612) oraz swoją 
rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w 
ramach strategii „Europa 2020”2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
łatwiejszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów3,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów 
niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej oraz komunikat Komisji z dnia 6 grudnia 
2006 r. pt. „Europa w erze globalizacji – Europejskie instrumenty ochrony handlu w 
kontekście zmian w gospodarce światowej”,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Jednolity rynek w obszarze praw własności 
intelektualnej” z dnia 24 maja 2011 r., sprawozdanie Komisji z dnia 14 lipca 2011 r. w 
sprawie egzekwowania przez europejskich urzędników celnych praw własności 
intelektualnej oraz swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu
podrabiania towarów na handel międzynarodowy4,

– uwzględniając sprawozdanie WTO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie środków 

                                               
1 Dz.U. C 67E z 18.3.2010, s. 132.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0412.
3 Dz.U. C 184E z 6.8.2009, s. 16.
4 Dz.U. C 45E z 23.2.2010, s. 47.
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wywozowych dotyczących eksportu z Chin różnych surowców oraz swoją rezolucję z 
dnia 13 września 2011 r. w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie 
surowców1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przyszłości 
europejskiej polityki inwestycji międzynarodowych2,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych3 oraz w 
sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych 
umowach handlowych4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. „Ku zreformowanej Światowej 
Organizacji Handlu”5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie międzynarodowej 
polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wzmocnienia roli 
europejskich MŚP w handlu międzynarodowym7,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 23 października 2011 r. oraz końcową 
deklarację ze szczytu G20: „Budowa wspólnej przyszłości: wzmocnienie działań 
zbiorowych z korzyścią dla wszystkich”, złożoną w Cannes w dniu 4 listopada 2011 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Rozwoju, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, a także Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7–0000/2011),

A. mając na uwadze, że przystąpienie Chin do WTO w 2001 r. w znacznym stopniu 
przyczyniło się do tego, iż Chiny stały się największym na świecie eksporterem towarów 
(w 2010 r. wywóz z Chin stanowił 10,36% światowego wywozu) oraz drugą potęgą 
gospodarczą na świecie;

B. mając na uwadze, że UE jest pierwszym odbiorcą eksportu z Chin, który w 2010 r. wzrósł 
o 39,5% w porównaniu z rokiem 2009, a także mając na uwadze, że Chiny są drugim co 
do wielkości partnerem handlowym UE;

C. mając na uwadze, że od czasu podpisania umowy o współpracy między UE i Chinami w 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0364.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0446.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0434.
5 Dz.U. C 259E z 29.10.2009, s. 77.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0445.
7 Dz.U. C 67E z 18.3.2010, s. 101.
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1985 r. stosunki handlowe między tymi dwoma regionami znacznie się rozwinęły, a zatem 
umowę tę należy przedłużyć;

D. mając na uwadze, że od 1997 r. handel dwustronny między UE a Chinami wykazuje brak 
równowagi z korzyścią dla Chin oraz że w 2010 r. deficyt handlowy wyniósł 168,8 mld 
euro w porównaniu z 49 mld euro w 2000 r.;

E. mając na uwadze niski wzrost gospodarki europejskiej, który – wedle oczekiwań –
wyniesie 0,5% w 2012 r., oraz silny wzrost w Chinach, rzędu 9%;

F. mając na uwadze, że w 2001 r. Chiny zobowiązały się do przestrzegania zasad WTO, 
liberalizacji swojego handlu i otwarcia rynku;

G. mając na uwadze, że zaniżanie wartości juana stwarza sztuczne korzyści handlowe dla 
Chin oraz że państwa należące do G20 zobowiązały się do sprzyjania większej 
elastyczności kursów walutowych;

H. mając na uwadze, że w 2010 r. UE zatrzymała na swych granicach zewnętrznych ponad 
103 mln artykułów, co do których istnieje podejrzenie naruszenia praw własności 
intelektualnej (PWI), o całkowitej wartości 1,11 mld euro, a także mając na uwadze, że 
Chiny były krajem pochodzenia 85% tych artykułów;

I. mając na uwadze, że Chiny, zgodnie ze swoim 12. planem pięcioletnim, powinny 
rozwinąć sektory strategiczne energii, budownictwa, transportu oraz będą potrzebować 
znacznego rozwoju usług, co da przedsiębiorstwom europejskim nowe możliwości 
inwestycyjne;

Wzajemność jako zasada polityki handlowej UE

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych i krajów o gospodarce wschodzącej, takich jak 
Chiny, aby zapewnić równe warunki dla wszystkich i uniknąć protekcjonizmu w 
jakiejkolwiek formie;

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie spełnia kryteriów gospodarki rynkowej, tak jak ją 
definiuje WTO; wzywa Komisję do współpracy z rządem Chin w celu zniesienia barier 
uniemożliwiających nadanie Chinon statusu gospodarki rynkowej; podkreśla fakt, że 
status ten powinien zostać przyznany dopiero po spełnieniu przez Chiny wymaganych 
kryteriów; apeluje do UE, by w formie sprawozdania rocznego regularnie oceniała 
poszanowanie przez Chiny zobowiązań zawartych w protokole przystąpienia do WTO;

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier taryfowych i pozataryfowych na rynku chińskim, 
np. pewnych działań dyskryminacyjnych wobec podmiotów zagranicznych, szczególnie w 
sektorze bankowym, ubezpieczeniowym oraz telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami technicznymi w handlu, takimi jak brak przejrzystości 
norm technicznych i procedur oceny zgodności czy jak chiński system obowiązkowej 
certyfikacji; stwierdza, że Chiny, niezgodnie z Porozumieniem w sprawie subsydiów i 
środków wyrównawczych, nie powiadamiają systematycznie o konkretnych subsydiach;
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4. wyraża zaniepokojenie z powodu trudności w dostępie do chińskich zamówień 
publicznych dla przedsiębiorstw zagranicznych, podczas gdy dostęp do europejskich 
zamówień publicznych jest gwarantowany; wyraża ubolewanie, że Chiny nie przystąpiły 
do wielostronnej umowy o zamówieniach publicznych, mimo iż zobowiązały się do tego 
w protokole przystąpienia do WTO; zwraca się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich do 
zagranicznych zamówień publicznych i zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

5. zauważa, że kredyty wywozowe przyznawane przez władze i banki chińskie pogłębiają 
zakłócenia w handlu; zwraca się w związku z tym do Chin, aby zastosowały się do 
wytycznych porozumienia OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych; wzywa Komisję do przyłączenia się do wysiłków OECD o 
zagwarantowanie udziału Chin w porozumieniu; zachęca również Chiny do podpisania 
Konwencji OECD w sprawie zwalczania przekupstwa;

6. przypomina, że główną dozwoloną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorstwa zagraniczne w Chinach jest mechanizm joint venture, formuła bardzo 
uciążliwa i nazbyt często wiążąca się z transferem technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie;

7. wzywa UE, by w razie potrzeby wykorzystywała instrumenty obrony handlowej zgodne z 
zasadami WTO, tj. środki antydumpingowe, antysubwencyjne i ochronne, jeżeli Chiny 
będą stosować niezgodne z zasadami praktyki handlowe, tak aby za pomocą tych 
instrumentów zapewnić równe warunki wymiany handlowej UE-Chiny;

Obrona europejskich interesów w obszarze przemysłu

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną PWI w Chinach i brakiem konkretnych środków, 
którymi dysponowałyby przedsiębiorstwa europejskie, w szczególności MŚP, aby móc 
skutecznie walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu dyrektywy w sprawie stosowania PWI; wyraża 
nadzieję, że Chiny będą nadal transponować do swojego prawa krajowego obowiązujące 
prawo międzynarodowe w dziedzinie ochrony PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie rzeczywiście te przepisy stosowały; ubolewa, że 
Chiny nie biorą udziału w negocjacjach nad przyszłą umową handlową dotyczącą
zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA); apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wzmocnioną współpracę celną w UE oraz z krajami trzecimi, w 
szczególności w zakresie zatrzymywania towarów podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% metali ziem rzadkich wykorzystywanych na 
świecie, i apeluje o zagwarantowanie ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na 
wszelkie ewentualne ograniczenia wprowadzane przez Chiny w odniesieniu do wywozu 
surowców; przypomina w tym kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa Organizacja 
Handlu potępiła Chiny za ograniczenia eksportu niektórych surowców; wzywa Komisję 
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do opracowania europejskiej strategii dobrego zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów i 
rozwoju współpracy w dziedzinie przemysłu w przyszłościowych sektorach gospodarki 
ekologicznej;

10. zwraca się do Komisji o wynegocjowanie ambitnej umowy inwestycyjnej pomiędzy UE a 
Chinami, której celem będzie stworzenie lepszych warunków dla inwestorów 
europejskich w Chinach przy jednoczesnym zwiększeniu przepływów chińskiego kapitału 
w kierunku UE;

Złagodzenie konkurencji walutowej

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu długów państwowych państw członkowskich 
strefy euro; podkreśla, że fakt ten nabrał nowego wymiaru politycznego w związku z 
poważnymi problemami dotyczącymi zadłużenia w strefie euro; zwraca się do Komisji, 
by wraz z EBC i państwami członkowskimi zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego; zastanawia się nad możliwościami negocjacyjnymi UE w rozmowach 
handlowych z Chinami ze względu na wkład Chin w stabilizację finansową strefy euro;

12. podkreśla, że utrzymujące się zaniżanie wartości i niewymienialność juana dają 
eksportowi z Chin nieuczciwą przewagę konkurencyjną, podczas gdy Chiny są w 
posiadaniu jednej trzeciej światowych rezerw walutowych; przypomina, że bez 
wzmocnienia regulacji sektora finansowego na szczeblu międzynarodowym i bez 
koordynacji makroekonomicznej pomiędzy państwami G20 zagrożona pozostaje 
światowa stabilność gospodarcza i handlowa; apeluje do Chin o umożliwienie waloryzacji 
juana, tak aby osiągnął właściwy kurs walutowy; przypomina, że – zgodnie z 
postanowieniami traktatów europejskich – UE może w przypadku drastycznej 
nierównowagi pieniężnej w skali światowej wprowadzić politykę kursową;

Reforma organizacji wymiany handlowej

13. wzywa państwa członkowskie, aby wymagały od przedsiębiorstw zagranicznych 
nabywających przedsiębiorstwa europejskie lub otwierających oddziały w UE 
przestrzegania europejskich norm społecznych i środowiskowych oraz trwałości 
zatrudnienia; zwraca się do Komisji o stworzenie organu odpowiedzialnego za ocenę ex 
ante zagranicznych inwestycji strategicznych, na wzór komitetu ds. inwestycji 
zagranicznych w Stanach Zjednoczonych (CFIUS), tak aby mieć jasny ogląd 
przedsiębiorstw prowadzących działalność i inwestujących na terenie UE;

14. wzywa UE do zreformowania zasad organizacji wymiany handlowej regulowanej przez 
WTO, przy czym reforma ta powinna objąć wiążące normy społeczne i sanitarne, 
opracowane wspólnie przez WHO, MOP i ONZ;

15. wzywa UE do opracowania strategii, która pozwoli uniknąć przymusowych transferów 
technologii; ma w tym kontekście nadzieję na szybkie zakończenie procedury 
wzmocnionej współpracy w dziedzinie patentu wspólnotowego;

16. domaga się, aby wszystkie towary wprowadzone do obrotu na rynku wewnętrznym ściśle 
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spełniały europejskie przepisy i normy, i zwraca się do Komisji o szybkie zaproponowanie 
scenariusza – zgodnego z zasadami WTO – stopniowego wprowadzania środków 
warunkujących wymianę handlową lub środków dostosowania na granicach w przypadku 
dóbr pochodzących z krajów trzecich i niespełniających tych norm;

Ocena roli Chin na arenie międzynarodowej

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w handlu międzynarodowym; apeluje do UE o 
zachowanie czujności, jeżeli chodzi o gospodarczy, społeczny i środowiskowi wpływ 
rosnących inwestycji Chin w krajach rozwijających się, a w szczególności w Afryce;

18. przypomina, że Chiny są największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych; 
wzywa UE, aby zaproponowała WTO włączenie do zasad tej organizacji wymogu 
ochrony środowiska i klimatu przez ustanowienie rzeczywistych norm środowiskowych w 
zasadach organizacji międzynarodowej wymiany handlowej;

19. przypomina, że Chiny nie są już tradycyjnym beneficjentem pomocy rozwojowej ze 
strony UE, są natomiast jej strategicznym partnerem; zachęca Komisję, by w reformie 
ogólnego systemu preferencji uwzględniła przemiany w gospodarce światowej oraz fakt, 
że niektóre bardziej zaawansowane kraje rozwijające się, takie jak Chiny, są już 
konkurencyjne na skalę światową;

Zdolność UE do sprostania światowej konkurencji

20. apeluje, by UE opracowała ambitną wspólną politykę przemysłową bazującą na badaniach 
naukowych i innowacyjności, korzystającą z innowacyjnych metod finansowania, np. z 
obligacji projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, zwłaszcza dzięki dostępowi do 
zamówień publicznych, co ma pozwolić na zachowanie konkurencyjności wobec nowych 
ważnych podmiotów przemysłowych i badawczych; wzywa UE do uwypuklania wartości 
europejskiej produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu systemu etykietowania typu „made 
in”;

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie gospodarcze, budżetowe, podatkowe i polityczne, by 
stać się wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej, z którym inne podmioty 
będą się liczyć; wzywa Radę i Komisję do mówienia jednym głosem, by uniknąć sytuacji, 
w której dwustronne partnerstwa i umowy osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii wobec Chin;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

W przeddzień szczytu G20 w dniu 1 listopada 2011 r. prezydent Chińskiej Republiki Ludowej 
Hu Jintao oświadczył: Chiny zamierzają wraz z Europą […] tworzyć partnerstwo równych 
podmiotów oparte na wzajemnym poszanowaniu, przyjaźni i zaufaniu, partnerstwo 
polegające na współpracy, z którego płynąć będą wzajemne korzyści, obopólne zyski i 
wspólny rozwój […]. Oświadczenie to, wygłoszone w czasie, kiedy Europa zmaga się z 
kryzysem długu państwowego, podkreśliło, że na dłuższą metę spadek wzrostu 
gospodarczego w Europie nie jest sytuacją zadowalającą dla chińskiej gospodarki. 

Konkretnie mówiąc, Chiny twierdzą, że potrzebują wzrostu u swoich partnerów handlowych, 
by napędzać swój własny rozwój gospodarczy i wynikające z niego wewnętrzne zmiany, 
zwłaszcza pod względem konsumpcji krajowej i podniesienia poziomu życia mieszkańców. 
Zmiany strukturalne ustalone w 12. chińskim planie pięcioletnim (na lata 2011-2015), w 
którym położono nacisk na wyważenie chińskiego wzrostu dzięki zwiększeniu konsumpcji 
krajowej i trwałemu rozwojowi. 

Oznacza to zmianę modelu, źródło nowych szans dla gospodarki europejskiej, pod 
warunkiem, że celom tym będą towarzyszyć istotne decyzje chińskich władz w kwestii 
dostępu do rynku, kontroli inwestycji zagranicznych, ochrony praw własności intelektualnej i 
zniesienia barier technicznych w handlu. Zniesienie tych wszystkich przeszkód zapewniłoby 
przywrócenie równowagi w wymianie handlowej, a tym samym przywrócenie wzrostu w 
gospodarczego w Europie. Europa potrzebuje bowiem Chin, a Chiny potrzebują Europy.

W tym duchu należy rozpocząć nowy etap stosunków handlowych między UE a Chinami, 
opartych na partnerstwie równych podmiotów, przynoszącym obopólne korzyści i wspólny 
rozwój. Tej wzajemności Europejczycy domagają się od dawna.

Gospodarka chińska, odnotowująca od 30 lat wzrost rzędu 10% i nastawiona głównie na 
eksport, skorzystała na otwarciu wymiany handlowej. W połowie tego wieku Chiny będą 
miały najsilniejszą gospodarkę na świecie. 

Z kolei UE – pierwsza potęga handlowa i pierwszy odbiorca chińskiego eksportu –
odnotowała pogłębiający się deficyt handlowy (z 49 mld euro w 2000 r. wzrósł on do 168,8 
mld euro w 2010 r.) i jednocześnie niski poziom wzrostu gospodarczego, co sprzyja 
narastaniu deficytu budżetowego w większości państw członkowskich. 

Mamy zatem do czynienia z wyraźnym brakiem równowagi; należy przeanalizować jego 
przyczyny oraz zaproponować metody i środki naprawienia go w ramach odnowionego 
partnerstwa, bazującego na zasadzie wzajemności i uczciwej konkurencji. 

I – CZYNNIKI NARUSZAJĄCE RÓWNOWAGĘ

Europejskie przedsiębiorstwa nie mogą obecnie inwestować w Chinach na podobnych 
warunkach, na jakich regulowane są chińskie inwestycje w Europie.

Bariery handlowe dotyczące dostępu do chińskiego rynku
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Pomimo postępów Pekinu w znoszeniu barier handlowych utrudniających dostęp do 
chińskiego rynku wiele przeszkód zostało utrzymanych, o czym świadczy ostatnie 
sprawozdanie izby handlowej UE w Chinach: 43% osób kierujących europejskimi 
przedsiębiorstwami działającymi w Chinach uznało w 2011 r., że środki przyjęte przez Pekin 
są wobec nich dyskryminujące, podczas gdy w 2010 r. liczba ta wynosiła 33%. W 
sprawozdaniu tym podano nawet, że niedawno przyjęte środki, jeszcze bardziej ograniczające 
otwarcie rynku, budzą wątpliwości co do chęci dania wszystkim podmiotom rynkowym 
trwałych szans na funkcjonowanie. 

Utrzymano też inne bariery handlowe, np. przyznawanie dotacji i kredytów wywozowych w 
niektórych sektorach, wymóg uzyskiwania krajowych certyfikatów czy też nieprzejrzystość 
norm.

Ograniczony dostęp do chińskich zamówień publicznych

Chińskie zamówienia publiczne są poza zasięgiem europejskich przedsiębiorstw. Niezależnie 
od problemów wynikających ze złożoności przepisów limitowana jest wielkość zamówień 
publicznych i dziedziny, w których udziela się tych zamówień, a brak przejrzystości i 
konkurencji oraz standardy niezgodne z międzynarodowymi zasadami to czynniki 
wykluczające europejskie przedsiębiorstwa.

Transfery technologii i ochrona praw własności intelektualnej (PWI)

Większość przedsiębiorstw chcących inwestować w Chinach to przedsiębiorstwa oferujące 
zaawansowane technologie. Tymczasem chiński mechanizm joint venture uniemożliwia 
zagranicznym inwestorom objęcie większościowego pakietu akcji w sektorze motoryzacji czy 
telekomunikacji. 

Ponadto słaba ochrona własności intelektualnej w Chinach – które nie uczestniczą w 
negocjacjach w sprawie umowy ACTA – coraz bardziej zniechęca europejskich inwestorów. 
Należy w tym względzie przypomnieć, że wzrost wielkości chińskiego eksportu idzie w parze 
ze wzrostem ilości sfałszowanych towarów zatrzymywanych na zewnętrznych granicach UE: 
w 2010 r. z Chin pochodziło 85% towarów stanowiących naruszenie praw własności 
intelektualnej zatrzymanych przez europejskie służby celne. 

Surowce

Chińska polityka surowcowa, zwłaszcza polityka dotycząca metali ziem rzadkich, ważnych 
dla europejskich sektorów zaawansowanych technologii, powoduje coraz większe napięcia. 
Chiny, w których skupia się 97% światowej produkcji, wprowadziły ograniczenia 
eksportowe, uzasadniając je oficjalnie koniecznością zaspokojenia w pierwszej kolejności 
popytu krajowego. Przed Organem Rozstrzygania Sporów WTO zakwestionowano zresztą 
również niektóre chińskie praktyki dotyczące innych surowców, a organ ten w lipcu 2011 r. 
wydał decyzję niekorzystną dla Chin. 

Kwestia walut

Podczas gdy Stany Zjednoczone i Unia Europejska, czyli dwaj najwięksi partnerzy Chin, 
używają waluty o zmiennym kursie, poważnym problemem jest zaniżanie wartości i 



PR\885424PL.doc 11/13 PE478.356v01-00

PL

niewymienność juana, tożsame z dumpingiem walutowym o niespotykanych rozmiarach. 
Wspomniane zaniżanie wartości pozwoliło Chinom na zgromadzenie rezerw walutowych w 
wysokości prawie 3200 mld dolarów i na rozwinięcie inwestycji w Europie w celu uzyskania 
zaawansowanych technologii, a także na wykupienie części długu państwowego niektórych 
krajów europejskich, przy czym nie wiemy, o jaką część długu chodzi, gdyż nie ma narzędzi 
pozwalających na zmierzenie tego odsetka – podobnie zresztą wygląda kwestia wielkości 
inwestycji. 

Również Chiny formułują pewne zarzuty wobec UE: dotyczą one złożonego systemu ceł na 
produkty rolne oraz dotacji przyznawanych w ramach WPR, technicznych przeszkód w 
handlu czy ograniczania inwestycji zagranicznych przez państwa członkowskie UE itd. W 
niniejszym sprawozdaniu podano wskazówki dotyczące działań, jakie UE powinna podjąć w 
kwestii chińskich inwestycji na swoim terytorium, przestrzegając przy tym zasad WTO. W 
sprawozdaniu wskazano przede wszystkim konieczność opracowania europejskiej polityki 
gospodarczej i przemysłowej, by UE mogła prowadzić handel z Chinami na uczciwych 
zasadach, z wykluczeniem wszelkich form protekcjonizmu.

II – WZAJEMNOŚĆ JAKO CENTRALNY ELEMENT NOWEGO PARTNERSTWA

Po pierwszej, niezbędnej fazie wzajemnego otwierania naszych granic, które nastąpiło po 
dziesięcioleciach zimnej wojny, musi powstać partnerstwo obopólnych korzyści, co 
dodatkowo uzasadnia fakt, że Chiny czerpią z wolnego handlu znaczne korzyści. Absolutnie 
niezbędne jest dążenie do równowagi, gdyż w dobie kryzysu, jaki przeżywa obecnie Europa, 
opinia publiczna nie pozostaje głucha na wypowiedzi krytyczne wobec Chin, uznawanych za 
współsprawcę naszych problemów. 

Filozofią Europy nie jest ani zamykanie się na świat, ani całkowite otwarcie. Oba te podejścia 
są sprzeczne z duchem Wspólnoty, sprzeczne z interesem Europy i Europejczyków, którzy 
opowiadają się za regulowanymi, wyważonymi i wielostronnymi stosunkami
międzynarodowymi. Europejskie podejście to tworzenie partnerstwa opartego na szczerości i 
wzajemności, które to czynniki łagodzą napięcia i sprzyjają wspólnemu wzrostowi. 

Sprawiedliwy dostęp do rynku i uczciwa międzynarodowa konkurencja

Warunki dostępu europejskich przedsiębiorstw do chińskiego rynku muszą być takie same jak 
warunki dostępu chińskich przedsiębiorstw do rynku europejskiego. Pilnie potrzebne jest 
przystąpienie Chin do wielostronnej umowy o zamówieniach publicznych podobnie jak 
konwersja chińskich norm i standardów na normy międzynarodowe, opracowanie wspólnych 
standardów w sektorach przyszłościowych i zlikwidowanie mechanizmów chroniących przed 
dostępem do chińskiego rynku, np. systemu licencji, pomocy bezpośredniej i barier w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych. UE powinna również opracować strategię, która pozwoli 
uniknąć przymusowych transferów technologii. Należy również szybko rozwiązać kwestię 
procedury wzmocnionej współpracy w dziedzinie patentu wspólnotowego. 

Niezbędne jest również zainicjowanie refleksji nad reformą WTO z myślą o włączeniu do 
zasad tej organizacji poszanowania norm społecznych, sanitarnych i środowiskowych 
opracowanych wspólnie przez MOP, WTO i ONZ. W tych przyszłych rygorystycznych 
ramach należy postawić kwestię stopniowego wprowadzania środków warunkujących 
wymianę handlową. Kolejna naprawdę delikatna kwestia to przyznanie Chinom statusu 
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gospodarki rynkowej: Komisja powinna wziąć na siebie zadanie wspierania chińskiego rządu 
w staraniach o usunięcie obecnych przeszkód.

Nowe narzędzia dla większej przejrzystości

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych UE nie wie, w jakim dokładnie stopniu Chiny 
przeniknęły gospodarkę państw członkowskich, zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jak i o 
wykupienie długu państwowego. Niewiedza ta szkodzi oczywiście europejskim interesom, a 
przy tym jest pożywką dla wszelkiego rodzaju fałszywych wyobrażeń. UE musi stworzyć 
instrumenty pomiarowe na wzór komitetu ds. inwestycji zagranicznych w Stanach 
Zjednoczonych (CFIUS), by móc przedstawić dane na temat zagranicznych posiadaczy długu 
państwowego. UE powinna również publikować coroczne sprawozdania dotyczące 
poszanowania przez Chiny zobowiązań zawartych w protokole przystąpienia do WTO oraz 
lepiej wykorzystywać dostępne jej instrumenty obrony handlowej.

Zaniżanie wartości i niewymienialność juana szkodzi przejrzystości i otwartości w wymianie 
handlowej. UE musi zatem naciskać na chińskie władze i zachęcać je do kontynuowania 
podjętych starań. Nie należy zapominać, że zgodnie z postanowieniami traktatów 
europejskich UE może w przypadku drastycznej nierównowagi pieniężnej na skalę światową 
wprowadzić politykę kursową.

Nowe ramy stosunków między UE a Chinami

W ciągu ostatnich 30 lat w stosunkach handlowych między UE a Chinami zaszły istotne 
zmiany, wzrosły też chińskie wpływy na arenie międzynarodowej. W związku z tym UE i 
Chiny muszą uaktualnić warunki umowy o współpracy z 1985 r. Chociaż Chin nie można 
jeszcze uznać za gospodarkę rynkową, to jednak należy włączyć do tej umowy surowsze 
normy dotyczące przywozu i wywozu towarów.

Nowe porozumienie w sprawie inwestycji powinno uwzględniać potrzebę nieskrępowanego 
dostępu do chińskich zamówień publicznych na takich samych warunkach jak w Europie. UE 
musi ponadto zachować czujność, jeżeli chodzi o gospodarczy, społeczny i środowiskowy 
wpływ coraz poważniejszych chińskich inwestycji w krajach rozwijających się, szczególnie w 
Afryce.

----

UE musi w trybie pilnym wdrożyć uzgodnioną politykę reindustrializacji oraz politykę badań 
naukowych i innowacyjności na miarę nowych światowych wyzwań. Z tego punktu widzenia 
UE powinna np. zachęcać do kupowania europejskich wyrobów.

Nie trzeba chyba podkreślać absolutnej konieczności lepszej koordynacji działań państw 
członkowskich, by ich dwustronne stosunki z Chinami nie osłabiały pozycji UE wobec tego 
państwa.

Wymóg lepszej koordynacji wykracza poza kwestie handlowe. Musimy nie tylko bronić 
modelu społecznej gospodarki rynkowej, otwartej, ale wymagającej pod względem 
wzajemności i chroniącej interesy Europejczyków, ale również propagować naszą koncepcję 
rozwoju, demokracji i praw człowieka oraz bronić tej koncepcji. Uważamy bowiem, że postęp 
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społeczny i gospodarczy jest nierozerwalnie związany z ustanowieniem demokratycznych 
instytucji.


