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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1217/2010, внесена от Claudio Pettenati, с италианско гражданство, 
относно китайската конкуренция и безработицата в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че икономическата и търговска конкуренция от 
страна на Китай води до значително увеличение на безработицата в Европа, като по
този начин води до обедняването на социалната структура в Европейския съюз. 
Съобразно това вносителят иска въвеждане на европейски мита върху вноса от Китай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 6 май 2011 г.

Търговията с Китай -както вносът, така и износът- драматично се увеличи от 
присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО) през 2001 г. 
Нашата търговия с Китай подпомогна конкурентоспособността на ЕС чрез 
предоставянето на достъп до евтини доставки и посредством увеличеното търсене на 
европейски качествени продукти. 

В наши дни Китай е най-бързо разрастващият се експортен пазар на Европа. Евтиният 
внос от Китай помогна също за задържане на равнището на инфлацията в Европа в 
ниски граници. 

В рамките на СТО членовете поемат взаимен ангажимент по отношение един на друг 
да не повишават своите тарифи над договорените равнища и да не проявяват 
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дискриминация по отношение на всичките партньори.  Това внася прозрачност и 
предвидимост и се избягва сценарий, при който членовете биха имали свободата да се 
повишават тарифите, за да блокират по-конкурентоспособния внос от трети държави 
или да проявяват дискриминация по отношение на своите партньори. Историята ни е 
показала колко опустошаващо може да бъде такова поведение на протекционизъм.

Следователно повсеместното налагане на конкретни мита върху вноса от Китай не е 
посока в която ще върви ЕС, тъй като това би било против задълженията, поети в 
рамките на СТО. Това идва да рече, че правилата на СТО позволяват наистина на 
членовете да налагат антидъмпингови мита, за да защитят индустриите от 
несправедлива конкуренция от трети пазари. В тази връзка Европейската комисия 
провежда внимателно проучване на всички жалби, представени на нейното внимание от 
страна на европейските индустрии.


