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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1217/2010, którą złożył Claudio Pettenati (Włochy) w sprawie 
konkurencji ze strony Chin oraz bezrobocia w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że gospodarcza oraz handlowa konkurencja ze strony Chin 
prowadzi do znacznego wzrostu bezrobocia w Europie, powodując zubożenie struktury 
społecznej Unii Europejskiej. W związku z tym zwraca się o wprowadzenie w Europie opłat 
celnych za przywóz towarów z Chin.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Wymiana handlowa z Chinami – zarówno przywóz jak i wywóz – ogromnie wzrosła odkąd 
Chiny przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu w 2011 r. Nasza wymiana handlowa z 
Chinami pomogła zwiększyć konkurencyjność UE, otwierając dostęp do tanich źródeł 
zaopatrzenia i zwiększając popyt na wysokiej jakości europejskie produkty. 

Dziś europejski eksport na chiński rynek wzrasta szybciej niż kiedykolwiek.  Tani import z 
Chin pomógł także utrzymać stopę inflacji w Europie na niskim poziomie.  

Członkowie Światowej Organizacji Handlu zobowiązują się wzajemnie nie podnosić ceł 
powyżej uzgodnionego poziomu i traktować wszystkich partnerów jednakowo, nikogo nie 
dyskryminując.  Gwarantuje to przejrzystość i przewidywalność i pozwala uniknąć sytuacji, w 
której członkowie mogliby swobodnie podnosić cła, aby blokować przywóz bardziej 
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konkurencyjnych towarów z krajów trzecich lub faworyzować niektórych partnerów bardziej 
niż innych. Historia uczy nas, że protekcjonizm może mieć niszczycielski wpływ.

W związku z tym powszechne narzucenie specyficznych ceł na import z Chin jest 
możliwością, której UE nie wykorzysta, gdyż stałoby to w sprzeczności z podjętymi przez nią 
zobowiązaniami w ramach WTO.  Niemniej jednak reguły WTO pozwalają jej członkom 
nakładać cła antydumpingowe w celu ochrony branż narażonych na nieuczciwą konkurencję 
ze strony rynków krajów trzecich. W związku z tym Komisja Europejska uważnie bada 
wszystkie skargi, które europejskie przedsiębiorstwa jej przesyłają.


