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1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că din cauza concurenței economice și comerciale provenite din China, 
șomajul crește în mod substanțial în Europa, ducând, astfel, la sărăcirea păturii sociale a 
Uniunii Europene. În consecință, acesta solicită introducerea de taxe europene pentru 
importurile din China.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 ianuarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Comerțul cu China – atât importurile, cât și exporturile - a crescut în mod spectaculos de când 
China a aderat la Organizația Mondială a Comerțului (OMC) în 2001. Comerțul nostru cu 
China a ajutat competitivitatea UE prin asigurarea accesului la furnituri  ieftine și printr-o 
cerere crescută de produse europene de calitate. 

În prezent, China este piața de export a Europei cu cea mai mare creștere. Importurile ieftine 
din China au contribuit, de asemenea, la menținerea unei rate scăzute a inflației în Europa. 

În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, membrii acesteia se angajează reciproc să nu 
ridice tarifele peste un anumit nivel convenit și să trateze toți partenerii fără discriminare. 
Acest lucru contribuie la transparență și previzibilitate și evită o situație în care membrii ar fi 
liberi să ridice tarifele pentru a bloca importurile mai competitive din țări terțe sau să 
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discrimineze împotriva partenerilor. Istoria ne-a învățat cât de devastator poate fi 
protecționismul.

Prin urmare, UE nu va recurge la impunerea generală a unor taxe specifice asupra 
importurilor provenite din China, deoarece ar fi împotriva obligațiilor pe care le are în cadrul 
OMC. Acestea fiind spuse, reglementările OMC permit membrilor să impună taxe 
antidumping pentru protejarea anumitor sectoare economice de concurența neloială provenită 
din țări terțe. În acest sens, Comisia Europeană anchetează cu atenție toate plângerile primite 
din partea sectoarelor economice europene.


