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Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stosunków 
handlowych i gospodarczych z Chinami (2008/2171(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając mechanizm dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu 
między UE a Chinami, zainicjowany w Pekinie w dniu 25 kwietnia 2008 r.,

– uwzględniając wnioski z dziesiątego szczytu UE-Chiny zorganizowanego w Pekinie w dniu 
28 listopada 2007 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „UE – Chiny: bliższe partnerstwo, większa 
odpowiedzialność” (COM(2006)0631) i towarzyszący mu dokument roboczy zatytułowany 
„Dokument programowy w sprawie handlu i inwestycji UE – Chiny: konkurencja i 
partnerstwo” (COM(2006)0632),

– uwzględniając decyzję podjętą na IV konferencji ministerialnej Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), która miała miejsce w Ad-Dausze w Katarze w dniach 9-14 listopada 
2001 r., w sprawie przyjęcia Chin do WTO ze skutkiem od dnia 11 listopada 2001 r., 
a także Tajwanu ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2002 r.,

– uwzględniając rezolucje w sprawie Chin, a w szczególności rezolucję z dnia 7 września 
2006 r. w sprawie stosunków między Unią Europejską a Chinami1 oraz 
z dnia 13 października 2005 r. w sprawie perspektyw stosunków handlowych pomiędzy UE 
i Chinami2,

– uwzględniając badanie Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zatytułowane „Przyszłe możliwości 
i wyzwania związane ze stosunkami handlowymi i inwestycyjnymi między UE a Chinami 
w latach 2006-2010”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji w Chinach po 
trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi3,

– uwzględniając ósme sprawozdanie roczne Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach 
zatytułowane „Oficjalne stanowisko w sprawie przedsiębiorstw europejskich w Chinach 
(2008/2009)”,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A6-0000/2009),

                                               
1  Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, s. 167.
2  Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, s. 103.
3  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0362.



A. mając na uwadze, że od 2000 r. wymiana handlowa między UE a Chinami wzrosła 
rekordowo oraz że od 2006 r. Unia Europejska jest największym partnerem handlowym 
Chin, a od 2007 r. Chiny stały się drugim największym partnerem handlowym Unii 
Europejskiej,

B. mając na uwadze, że szybszy rozwój i członkostwo w WTO wiążą się, poza istotnymi 
korzyściami, z większą odpowiedzialnością Chin w zakresie odgrywania pełnej i 
pozytywnej roli w światowej gospodarce, w tym w Międzynarodowym Funduszu 
Walutowym i Banku Światowym,

C. mając na uwadze, że mimo ciągłego rozwoju dwustronne stosunki handlowe między UE 
a Chinami, w ramach których w 2007 r. osiągnięto deficyt w wysokości 160 mld euro, 
pozostają nierówne, 

D. mając na uwadze, że nierównowaga finansowa i makroekonomiczna oraz spadek popytu 
wewnętrznego i eksportu leżą u podstaw obecnego światowego kryzysu finansowego 
i gospodarczego, który dotyka również Chiny, 

E. mając na uwadze, że dostęp do rynku chińskiego jest skomplikowany ze względu na 
rządową politykę przemysłową, naruszanie prawa patentowego i niejednoznaczne systemy 
norm i zgodności, czego wynikiem są techniczne i pozataryfowe bariery handlowe dla 
przedsiębiorstw z UE, 

F. mając na uwadze, że producenci towarów i usług z UE stanowią poważną konkurencję na 
rynkach światowych, a także mając na uwadze, że równy i sprawiedliwy dostęp do rynku 
chińskiego pozwoliłby przedsiębiorstwom z UE zwiększyć swój wywóz i obecność na tym 
rynku, a także poprawić jakość i zwiększyć zakres usług dla konsumentów w Chinach,

G. mając na uwadze, że w 2007 r. wywóz UE do Chin zwiększył się o 18,7% i miał wartość 
231 mld euro,

H. mając na uwadze, że skala produkcji towarów podrabianych i pirackich w Chinach wciąż 
utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie, a 60% podrabianych towarów 
przechwytywanych przez organy celne Unii Europejskiej jest produkowanych w Chinach; 
mając na uwadze, że produkcja tych towarów często odbywa się w zakładach 
produkujących towary przeznaczone na zwykły rynek, w których nie przestrzega się prawa 
pracy oraz wymogów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także stanowi 
zagrożenie dla konsumentów, a w przypadku chemikaliów – dla szeroko pojętego 
środowiska naturalnego,

Kontekst ogólny

1. podkreśla, że wymiana handlowa UE-Chiny znacznie się rozszerzyła i stanowi największe 
wyzwanie dla stosunków handlowych UE;

2. podkreśla, że stosunki handlowe Europy z Chinami powinny być oparte na zasadzie 
wzajemności, uczciwej konkurencji i handlu, zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami 
i zasadami WTO, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju, przestrzegania wartości 
granicznych odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego oraz wkładu w 
osiągnięcie globalnych celów w zakresie zapobiegania zmianom klimatu;



3. wyraża opinię, że Chiny, jako jeden z motorów światowego wzrostu, powinny odgrywać 
pełną rolę w zapewnianiu trwałego i zrównoważonego rozwoju porządku gospodarczego na 
świecie;

4. wzywa Komisję do kontynuowania polityki zaangażowania i dialogu z Chinami; 
z zadowoleniem przyjmuje udzielenie Chinom przez Komisję pomocy technicznej 
w zakresie handlu; uważa tego typu pomoc za niezbędny element wspierania pomyślnej 
integracji Chin z gospodarką światową, w szczególności w zakresie wypełnienia 
obowiązków i zobowiązań tego kraju w ramach WTO, a także poprawy warunków 
społecznych i środowiskowych;

5. podkreśla, że konieczna jest wyjątkowa współpraca między UE a Chinami w celu 
znalezienia rozwiązania dla obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego; uważa, że 
Chiny i Unia Europejska mają niepowtarzalną okazję, by wykazać się wspólnie poczuciem 
odpowiedzialności i odegrać rolę w rozwiązaniu tego kryzysu;

6. jest zdania, że rozwój stosunków handlowych z Chinami powinien iść w parze z rozwojem 
prawdziwego, owocnego i skutecznego dialogu politycznego, obejmującego szereg różnych 
tematów; uważa, że prawa człowieka powinny stać się istotnym i nieodłącznym aspektem 
stosunków pomiędzy Unią Europejską a Chinami; wzywa Komisję do domagania się 
wzmocnienia klauzuli dotyczącej praw człowieka w negocjacjach z Chinami dotyczącymi 
nowej umowy w sprawie partnerstwa i współpracy;

7. uważa, że obecny otwarty system handlu może pobudzić stosunki gospodarcze między 
Chinami i krajami rozwijającymi się z ewentualną korzyścią dla obu stron oraz może być 
niepowtarzalną okazją sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu i integracji ze światową 
gospodarką, pod warunkiem że polityka handlowa będzie spójna z celami rozwoju i że 
wzrost gospodarczy przyniesie zmniejszenie biedy;

8. zachęca Komisję, aby dążyła do otwartości w stosunkach handlowych między UE 
a Chinami; jest przekonany, że Unia Europejska i państwa członkowskie nadal powinny 
zapewniać wolny i sprawiedliwy dostęp dla eksportu z Chin, a także przewidzieć wyzwania 
związane z konkurencją rzucone przez Chiny; uważa, że Chiny powinny odwzajemnić się 
większym zaangażowaniem na rzecz otwartości gospodarczej i reformy rynkowej;

9. wzywa Chiny do odgrywania aktywnej roli w WTO, proporcjonalnej do znaczenia 
gospodarczego i handlowego tego kraju, w celu wspierania solidnego rozwoju światowego 
handlu w oparciu o silne i przejrzyste zasady działania;

10. z zadowoleniem przyjmuje udział Chin w posiedzeniu państw G-20, które odbyło się 
w dniu 15 listopada 2008 r. w Waszyngtonie i które powinno utorować Chinom drogę do 
ich ostatecznego zaangażowania w światowe sprawy dotyczące gospodarki i finansów, 
a następnie do wzięcia na siebie wielkiej odpowiedzialności na szczeblu światowym;

11. podkreśla, że protekcjonizm nie może być odpowiedzią Europy na rozwój stosunków 
handlowych między UE a Chinami; jest przekonany, że Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie powinny bardziej konsekwentnie dążyć do przeprowadzenia kolejnych 
reform określonych w agendzie lizbońskiej, tak aby wypracować i utrwalić dziedziny, 
w których UE może mieć większe szanse powodzenia w kontekście gospodarki światowej, 
a także aby wspierać innowacyjność i szkolenia zawodowe;



12. zauważa, że w celu przeciwdziałania obecnemu kryzysowi gospodarczemu Chiny 
przedstawiły główny plan ratunkowy na rzecz wzrostu i zatrudnienia; zaznacza, że działania 
wspierające muszą mieć charakter tymczasowy, powinny być zgodne z zasadami WTO i nie 
powinny zakłócać uczciwej konkurencji;

13. odnosi się przychylnie do inwestycji chińskich funduszy majątkowych gwarantowanych 
przez państwo i państwowe przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej, które 
przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i do wzrostu gospodarczego oraz 
przynoszą wzajemne korzyści oraz równowagę w zakresie przypływu inwestycji; 
przypomina jednak o braku przejrzystości chińskiego rynku finansowego i podkreśla 
znaczenie wprowadzenia przynajmniej kodeksu postępowania w celu zagwarantowania 
przejrzystości chińskich działań inwestycyjnych na rynku Unii Europejskiej; wzywa Unię 
Europejską i Chiny do utrzymania takiego samego stopnia otwartości swoich rynków na 
inwestycje oraz do przyjęcia przepisów dotyczących przejrzystości;

Dostęp do rynku

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od momentu przystąpienia Chin do WTO rośnie liczba 
sektorów przemysłu tego kraju dostępnych dla inwestorów zagranicznych; jednakże wyraża 
zaniepokojenie, że równocześnie w niektórych sektorach ograniczono lub uniemożliwiono 
inwestycje zagraniczne oraz że podjęto działania dyskryminujące względem 
przedsiębiorstw zagranicznych, szczególnie w zakresie łączenia i przejęć transgranicznych;

15. uważa, że praktyki protekcjonistyczne, nadmierna biurokracja, niedowartościowanie juana 
(renminbi), różnego rodzaju dotacje i brak właściwego i uzgodnionego stopnia 
egzekwowania praw własności intelektualnej w Chinach stanowią dla wielu przedsiębiorstw 
z UE przeszkodę w uzyskaniu pełnego dostępu do rynku chińskiego;

16. wzywa Chiny do dalszego otwarcia rynku na towary i usługi oraz do kontynuacji reform 
gospodarczych w celu ustanowienia stabilnych, przewidywalnych i przejrzystych ram 
prawnych dla przedsiębiorstw z UE, a zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP); 

17. wzywa Komisję do omówienia z rządem Chin chińskiej ustawy o usługach pocztowych, 
ponieważ jej projekt zawiera przepisy, które utrudniłyby świadczenie zagranicznych 
ekspresowych usług pocztowych; jest przekonany, że konieczne jest przyjęcie 
zrównoważonych ram regulacyjnych dla usług pocztowych i ekspresowych w celu 
kontynuowania polityki Chin w zakresie wspierania zagranicznych inwestycji oraz uczciwej 
konkurencji w sektorze przesyłek ekspresowych; 

18. uznaje kroki podjęte przez władze chińskie w celu zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych na szczeblu krajowym oraz postęp w upublicznianiu aktów 
prawodawczych w ramach administracji elektronicznej, jednak zauważa potrzebę dalszego 
rozwoju w tym zakresie w celu zagwarantowania przedsiębiorstwom zagranicznym 
wolnego i równego dostępu do rynku chińskiego;

19. podkreśla, że dalsze otwarcie rynku chińskiego zagwarantuje przedsiębiorstwom z UE 
możliwości w wielu dziedzinach, takich jak produkcja maszyn, przemysł chemiczny, sektor 
motoryzacyjny, farmaceutyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, projekty 
związane z mechanizmami czystego rozwoju, rolnictwo, budownictwo oraz usługi 



finansowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne i detaliczne;

Bariery, normy

20. zauważa, że bariery pozataryfowe stanowią główną przeszkodę dla przedsiębiorstw z UE w 
Chinach i dla przedsiębiorstw z Chin i spoza terytorium UE w Unii Europejskiej, 
a szczególnie dla MŚP;

21. wzywa Chiny do przyjęcia międzynarodowych norm dla produktów i usług w celu 
rozszerzania stosunków handlowych z innymi krajami; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Chiny coraz częściej dołączają do międzynarodowych organów zajmujących się 
ustanawianiem norm, i jest przekonany, że należy zachęcać do podejmowania takich 
inicjatyw, a UE powinna w zamian włączyć się w działania podobnych organów 
istniejących w Chinach; podkreśla znaczenie zgodności towarów importowanych z Chin 
z europejskimi normami dotyczącymi produktów spożywczych i innych niż spożywcze;

Surowce

22. wyraża ubolewanie z powodu ciągłego stosowania zakłócających handel ograniczeń 
wywozowych, takich jak podatki wywozowe nakładane przez chiński rząd na surowce; 
wzywa Komisję, by domagała się zniesienia wszystkich obowiązujących ograniczeń we 
wszelkich dwustronnych negocjacjach z Chinami; podkreśla, że zniesienie tych ograniczeń 
wywozowych stanowi podstawowy element uczciwego handlu między Unią Europejską
a Chinami; zaznacza, że pod tym kątem będzie oceniać wszystkie przyszłe umowy 
handlowe z Chinami;

Pomoc państwa

23. wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, że w polityce przemysłowej Chin nadal stosuje się 
interwencje rządowe oraz jawne ograniczenia o charakterze dyskryminującym, takie jak 
nieograniczone państwowe fundusze na finansowanie eksportu i ograniczenia dotyczące 
udziału kapitału zagranicznego w niektórych sektorach, co prowadzi do zakłóceń na rynku 
chińskim mających negatywny wpływ na przedsiębiorstwa z UE;

Zamówienia publiczne

24. wzywa Chiny do przystąpienia do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA), 
do czego kraj ten zobowiązał się w 2001 r., i konstruktywnego zaangażowania się 
w negocjacje związane z otwarciem swoich rynków zamówień publicznych, 
a w oczekiwaniu na powodzenie tych negocjacji, do stosowania przejrzystych, 
przewidywalnych i uczciwych procedur udzielania zamówień publicznych, tak aby 
przedsiębiorstwa zagraniczne mogły w nich uczestniczyć na takich samych zasadach jak 
przedsiębiorstwa chińskie; wzywa Chiny do natychmiastowego udzielenia dostępu 
przedsiębiorstwom z UE ustanowionym i działającym w Chinach;

Waluta

25. z zadowoleniem przyjmuje odnotowany w tym roku wzrost wartości renminbi; wzywa 
Chiny do umożliwiania jej dalszego wzrostu, tak aby wartość chińskiej waluty na rynkach 
finansowych, szczególnie w stosunku do euro, lepiej odzwierciedlała pozycję gospodarczą 



Chin; apeluje do władz Chin o utrzymywanie większej ilości swoich rezerw walutowych w 
euro;

Obecność/pomoc UE

26. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w pracach nad stworzeniem centrum UE w 
Pekinie, które ma pomagać MŚP, a także ustanowienie stałej linii budżetowej na 
finansowanie tego centrum w celu zabezpieczenia jego przyszłych działań; podkreśla 
potrzebę zagwarantowania jasnego mandatu tego centrum, który nie dopuszczałby do 
tworzenia dublujących się struktur i prowadziłby do osiągania synergii z istniejącymi 
instytucjami publicznymi i prywatnymi z państw członkowskich; z zadowoleniem 
przyjmuje pracę wykonaną przez serwis Helpdesk PWI MŚP w zakresie udzielania 
informacji i zapewniania szkoleń europejskim MŚP w dziedzinie ochrony i egzekwowania
praw własności intelektualnej w Chinach; 

27. podkreśla znaczenie pomocy w przezwyciężaniu barier związanych z dostępem do rynku, 
zwłaszcza dla MŚP; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewniania 
prawidłowego funkcjonowania zespołów UE ds. dostępu do rynku w Chinach; 

Energia, zrównoważona energia

28. wzywa Unię Europejską i Chiny do podjęcia kroków na rzecz wspierania handlu towarami i 
usługami przyjaznymi dla środowiska oraz zwiększania inwestycji w projekty w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i infrastruktury, a także do zachęcania do rozwijania przemysłu 
przyczyniającego się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla;

29. podkreśla możliwości, jakie oferuje wschodzący sektor energii odnawialnej w Chinach, 
i płynące z niego korzyści dla europejskiego sektora energii odnawialnej; wzywa Chiny do 
zwiększenia dostępu do rynku w tym obszarze;

30. wzywa do wzmożonej współpracy między Unią Europejską a Chinami w celu promowania 
transferu technologii niskowęglowej, a w szczególności wydajności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii; podkreśla decydujące znaczenie rozwinięcia i wdrożenia 
technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Chinach, biorąc pod uwagę 
duże znaczenie węgla dla gospodarki tego kraju; wzywa Komisję do zbadania sposobów 
dalszego wspierania wymiany najlepszych wzorców w dziedzinie trwałego rozwoju 
z Chinami;

Usługi finansowe

31. wyraża zaniepokojenie z powodu faktu, że inwestowanie w Chinach jest nadal ograniczone 
dla przedsiębiorstw z UE, szczególnie w sektorze bankowym i ubezpieczeń, z powodu 
wysokich, dyskryminujących kosztów uzyskiwania licencji oraz przepisów wymagających 
zawiązywania spółek typu joint venture z przedsiębiorstwami chińskimi; wzywa Chiny do 
jak najszybszego zajęcia się tymi kwestiami;

32. uważa, że głębokie, płynne, otwarte, przejrzyste i dobrze uregulowane rynki finansowe są 
w stanie wspierać wzrost gospodarczy; twierdzi, że chińskie sektory papierów 
wartościowych, bankowości i ubezpieczeń są niewystarczająco rozwinięte, oraz zachęca 



Chiny do pełnego udziału w globalnej debacie na temat poprawy ram nadzorczych i 
regulacyjnych rynków finansowych;

33. apeluje do Komisji o ścisłe monitorowanie przyjmowania i wdrażania MSSF w Chinach; 
podkreśla znaczenie chińskiego udziału i współpracy z MFW w sprawie opracowania 
globalnego kodeksu postępowania niezależnych funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu 
można osiągnąć wyższy poziom jawności.

34. wzywa Komisję do jak najszybszego porównania wpływu kryzysu finansowego 
i gospodarczego na odnośne sektory europejskiego przemysłu i usług, które odgrywają 
kluczową rolę w określeniu relacji między Unią Europejską a Chinami w dziedzinie 
eksportu i importu; zwraca się o przekazanie tej oceny Parlamentowi, gdy tylko zostanie 
stwierdzona wyraźna tendencja;

Wolny i sprawiedliwy handel

Polityka antydumpingowa/status gospodarki rynkowej

35. jest zdania, że stały dialog między władzami odpowiedzialnymi za handel może przyczynić 
się do unikania i rozwiązywania sporów handlowych; zauważa jednak, że skuteczne i 
wydajne wykorzystanie środków ochrony handlu przyczynia się do zagwarantowania 
uczciwych warunków handlu między Chinami a Unią Europejską, biorąc pod uwagę 
rosnącą liczbę spraw antydumpingowych toczących się przeciwko producentom z Chin;

36. uważa, że w wielu przypadkach gospodarka chińska nadal nie spełnia kryteriów, które 
decydują o tym, czy może być ona uważana za gospodarkę rynkową, i w związku z tym 
wzywa Komisję do współpracy z rządem Chin w celu zniesienia barier uniemożliwiających 
nadanie statusu gospodarki rynkowej; Prawa własności intelektualnej i podrabianie 
produktów 

Prawa własności intelektualnej i podrabianie produktów

37. z zaniepokojeniem zauważa, że choć Chiny poczyniły postępy w zakresie usprawniania 
funkcjonowania przepisów związanych z własnością intelektualną, egzekwowanie praw 
własności intelektualnej nadal sprawia wiele problemów; 

38. wzywa Chiny do zwiększenia wysiłków na rzecz wdrożenia i egzekwowania praw 
własności intelektualnej; podkreśla również znaczenie harmonizacji centralnej i regionalnej 
polityki handlowej oraz przepisów w Chinach, a także ich zunifikowanego stosowania w 
całym kraju; 

39. jest zaniepokojony skalą produkcji podrabianych i pirackich produktów na obszarze Chin, 
która nadal utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie; wzywa Komisję do 
kontynuowania walki z podrabianiem produktów we współpracy z władzami chińskimi na 
szczeblu krajowym i regionalnym;

40. wyraża ogromne ubolewanie z powodu rosnącej liczby wzorów użytkowych i patentów 
projektowych, które często są kopiami istniejących europejskich technologii lub zawierają 



niewielkie modyfikacje i które nie przyczyniają się do rzeczywistej innowacji;

41. wyraża przekonanie, że w miarę jak w Chinach powstawać będzie więcej innowacji, 
w interesie tego kraju będzie ochrona praw własności intelektualnej; twierdzi jednak, że 
przepisy wymagające wyłącznej rejestracji innowacji w Chinach stanowiłyby poważne 
ograniczenie dla działalności handlowej, uniemożliwiłyby Chinom korzystanie z innowacji 
oraz zdewaluowałyby markę „Made in China”; 

Cła

42. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie wspólnego planu działania na rzecz nakładania ceł 
związanych z prawami własności intelektualnej, którego celem jest zacieśnienie współpracy 
celnej związanej z przechwytywaniem podrabianych towarów i podejmowaniem 
konkretnych działań na rzecz ograniczenia sprzedaży podrabianych produktów; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia z Chinami negocjacji dotyczących warunków koniecznych do 
przystąpienia do Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi 
(ACTA);

43. zwraca się do Komisji o zacieśnienie współpracy z władzami chińskimi w ramach Umowy 
o współpracy celnej w celu ułatwienia obrotu towarami;

44. zwraca się do Komisji, w ramach kontynuacji postanowień protokołu ustaleń z 2005 r. 
w sprawie wyrobów włókienniczych, o prowadzenie dalszych rozmów na temat postępów 
w dialogu między UE a Chinami w sprawie wyrobów włókienniczych, a także w ramach 
mechanizmu dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu między UE 
a Chinami; wzywa Komisję do ścisłego monitorowania przywozu wyrobów włókienniczych 
pochodzących z Chin.

Wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne

45. wyraża głębokie zaniepokojenie wysokim poziomem zanieczyszczeń wytwarzanych przez 
przemysł chiński oraz jego rosnącym zużyciem zasobów naturalnych, szczególnie tych 
pochodzących ze źródeł o charakterze niezrównoważonym; jest świadomy 
współodpowiedzialności Europy ze tę sytuację, biorąc pod uwagę, że duża część chińskiej 
produkcji przemysłowej należy do europejskich firm lub jest zamawiana przez europejskie 
firmy i sprzedawców detalicznych do celów konsumpcyjnych w Europie;

46. zauważa, że ostatnie lata wysokiego wzrostu gospodarczego w Chinach nie przyniosły
korzyści wszystkim grupom chińskiego społeczeństwa i że przepaść społeczna między 
bogatymi a biednymi nigdy nie była tak duża jak obecnie; 

47. z zadowoleniem przyjmuje działania Chin w sektorze środowiska naturalnego w związku z 
przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich w 2008 r.; wzywa rząd chiński do aktywnego 
zaangażowania się na rzecz powodzenia konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 
15), która odbędzie się w dniach 30 listopada do 11 grudnia 2009 r. w Kopenhadze, poprzez 
zachęcenie własnego sektora finansowego do przygotowania się do wprowadzenia 
międzynarodowego systemu handlu uprawnieniami do emisji;

48. wzywa Chiny do udziału w COP 15 i wzięcia na siebie odpowiedzialności związanej 



z przyczynianiem się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zapobieganiem 
zmianom klimatu na świecie;   

49. wzywa władze chińskie do podjęcia konkretnych działań na rzecz wprowadzenia 
i zachęcania do wykorzystywania technologii i praktyk, których celem jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych; zauważa, że wspieranie ekologicznych technologii jest 
niezbędne, jeśli rząd Chin chce utrzymać obecny wzrost gospodarczy, jednocześnie 
chroniąc środowisko naturalne tego kraju; uznaje, że nie można spodziewać się, iż Chiny 
zwrócą się do swoich obywateli o rozwiązanie problemu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych bez działań ze strony Zachodu;

50. jest zaniepokojony zmuszaniem dzieci do pracy w Chinach; zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze zajęcie się tą kwestią i zwraca się do rządu chińskiego o optymalizację 
wysiłków na rzecz usunięcia przyczyn leżących u podstaw tego zjawiska w celu jego 
likwidacji;

51. wzywa Chiny do ratyfikowania najważniejszych konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP), szczególnie Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych, a także Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, 
który Chiny podpisały, lecz nadal jeszcze go nie ratyfikowały;

52. z zadowoleniem przyjmuje chińską transpozycję Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do prawa krajowego; zachęca Chiny, aby nadal 
przyjmowały MSSF, zapewniając przy tym praktyczne wdrożenie tych standardów; apeluje 
do Komisji o ścisłe monitorowanie przyjmowania i wdrażania MSSF w Chinach;

53. wzywa europejskie przedsiębiorstwa działające na terenie Chin do stosowania najwyższych 
międzynarodowych standardów i najlepszych praktyk związanych z odpowiedzialnością 
społeczną przedsiębiorstwa względem pracowników i środowiska naturalnego; 

54. wyraża zaniepokojenie warunkami pracy i prawami pracowników w Chinach; wzywa Chiny 
do poprawy warunków pracy w celu dostosowania ich do poziomu podstawowych 
standardów MOP;

55. wzywa Unię Europejską i Chiny do współpracy w zakresie norm dotyczących samochodów, 
ciężarówek, ciężkich pojazdów oraz transportu lotniczego i wodnego celem obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych i uczynienia tych norm bardziej przyjaznymi dla klimatu;

56. wzywa do współpracy między UE a Chinami w dziedzinie rejestracji, oceny i udzielania 
zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH);

57. jest zaniepokojony ostatnią falą wypadków związanych z niebezpiecznymi produktami 
chińskimi, szczególnie zabawkami dla dzieci, żywnością i lekami; z zadowoleniem 
przyjmuje zaangażowanie władz chińskich na rzecz rozwiązania tego problemu; wzywa 
Komisję do zwiększenia wsparcia i koordynacji działań w tym zakresie z władzami 
chińskimi;

58. decydowanie potępia wyroki śmierci nałożone przez chińskie władze na niektóre z osób 
zamieszanych w zakażenie mleka w proszku dla dzieci melaminą;



59. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte przez Komisję w tej dziedzinie, możliwe dzięki 
nowemu systemowi kwartalnych sprawozdań na temat chińskich działań na rzecz 
egzekwowania prawa w celu wynajdowania u źródła niebezpiecznych produktów 
zgłoszonych w ramach systemu Rapex-Chiny, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo 
konsumenta europejskiego;

60. podkreśla znaczenie trójstronnych kontaktów pomiędzy Komisją oraz władzami Stanów 
Zjednoczonych i Chin w celu poprawy globalnego zarządzania bezpieczeństwem 
produktów; w tym zakresie uważa, że aby jak najszybciej nadać wnioskowi Komisji 
konkretna formę, niezwykle użyteczne byłoby stworzenie wspólnej grupy roboczej do 
spraw bezpieczeństwa produktów i importu w ramach Transatlantyckiej Rady 
Gospodarczej;

Przyszłe działania

61. odnotowuje zmiany, jakim uległo społeczeństwo chińskie w ciągu ostatnich 30 lat oraz 
stwierdza, że ten trwały rozwój może następować jedynie w wolnym tempie; uważa, że 
demokracja wymaga skutecznego społeczeństwa obywatelskiego, które z kolei jest 
wspierane przez stosunki handlowe i gospodarcze z Unią Europejską; w związku z tym 
uważa, że „reforma przez handel” jest odpowiednim podejściem, aby wspomóc 
transformację w Chinach w kierunku otwartego i demokratycznego społeczeństwa z 
korzyścią dla wszystkich grup społecznych; jednocześnie ubolewa nad faktem, że nasileniu 
stosunków gospodarczych i handlowych między Unią Europejską a Chinami nie 
towarzyszyły istotne postępy w dialogu dotyczącym praw człowieka; uważa, że dla 
zapewnienia powszechnego i trwałego postępu konieczne są dalsze reformy, szczególnie w 
dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i społecznej;

62. wyraża ubolewanie z powodu przełożenia przez Chiny szczytu UE-Chiny, który miał się 
odbyć w dniu 1 grudnia w Lyonie, biorąc pod uwagę obecny kryzys finansowy 
i gospodarczy, i podkreśla ogromne znaczenie konstruktywnego dialogu w sprawie zmian 
klimatu, jak również wzajemnego zrozumienia w zakresie głównych kwestii związanych 
z handlem w tak krytycznym momencie dla światowej gospodarki; wyraża nadzieję, że 
szczyt ten odbędzie się najszybciej jak to możliwe;

63. wzywa Chiny do dalszego angażowania się w działania na rzecz przyspieszenia negocjacji 
w ramach dauhańskiej agendy rozwoju;

64. podkreśla, że celem nowej umowy o współpracy i partnerstwie między UE a Chinami
powinno być ustanowienie wolnego i uczciwego handlu opartego na egzekwowaniu klauzul 
dotyczących praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju i 
kwestii społecznych;

65. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie mechanizmu dialogu wysokiego szczebla jako forum 
umacniania stosunków między UE a Chinami na szczeblu strategicznym oraz uważa 
skuteczne rozwiązywanie spornych kwestii handlowych za pośrednictwem mechanizmu za 
kluczowy element tego procesu; wzywa Komisję do bardziej ambitnego podejścia do 
mechanizmu dialogu wysokiego szczebla poprzez wyznaczenie jednego ze swoich nowych 
wiceprzewodniczących z nowo wybranej w 2009 r. Komisji na komisarza-koordynatora, 



przewodniczącego delegacji WE ds. mechanizmu dialogu wysokiego szczebla;

66. wzywa Komisję do zagwarantowania, że wszystkie istniejące umowy z Chinami w zakresie 
badań i rozwoju funkcjonują skutecznie w celu promowania współpracy w tych 
dziedzinach; zaleca skoncentrowanie wysiłków Unii Europejskiej i Chin w zakresie badań 
i rozwoju w bardziej strategiczny i racjonalny sposób pod względem odkryć 
technologicznych, potrzeb społecznych, katastrof ekologicznych i przyszłych przemian 
gospodarczych; zwraca się do obu stron o ułatwienie transferu technologii i wiedzy 
technicznej poprzez wspieranie programów wymiany badaczy i naukowców;

67. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie bliższych stosunków pomiędzy Chinami i 
Tajwanem; uważa, że Tajwan, jako czwarty co do wielkości partner handlowy UE w Azji, 
stanowi integralny podmiot gospodarczy i handlowy; popiera udział Tajwanu w odnośnych 
organizacjach międzynarodowych kiedy nie wymaga to państwowości, np. w MOP; 

68. wzywa do ściślejszej współpracy między europejskimi i chińskimi uniwersytetami oraz do 
zwiększonej mobilności naukowców, badaczy i studentów między UE i Chinami;

69. popiera stały rozwój współpracy między UE i Chinami w zakresie astronautyki oraz 
zastosowań i technologii kosmicznej; uważa, że bliska współpraca ma zasadnicze znaczenie 
dla współistnienia programów Compass i Galileo, w szczególności dla zapewnienia ich 
kompatybilności w interesie użytkowników na świecie;

70. wzywa Komisję i rząd Chin do wspólnego przeanalizowania możliwości uwzględnienia 
parlamentarnego wymiaru funkcjonowania mechanizmu dialogu wysokiego szczebla, dzięki 
któremu będzie można dotrzeć do szerszego grona uczestników rynku i odpowiedzieć na 
ich potrzeby;

71. popiera wysiłki Komisji na rzecz stworzenia środowiska przyjaznego dla MŚP poprzez 
przyjęcie komunikatu zatytułowanego „Najpierw myśl na małą skalę” – Program „Small 
Business Act” dla Europy” (COM(2008)394), i w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje chęć wdrożenia projektu „Droga do Chin”, ze szczególnym naciskiem na 
stworzenie programu szkoleń dla kadry kierowniczej w Chinach w celu zwiększenia do 
2010 r. dostępu europejskich MŚP do rynku chińskiego; 

72. wzywa Chiny do promowania współpracy między chińskimi uniwersytetami a MŚP z UE 
celem zwiększania innowacyjności MŚP w Chinach, co pozwoli na tworzenie większej 
liczby miejsc pracy oraz poprawę wyników handlowych i gospodarczych; ponadto wzywa 
Chiny do promowania współpracy między obydwiema stronami celem poprawy 
i doskonalenia technik przyjaznych dla klimatu, tak aby zminimalizować emisje gazów 
cieplarnianych spowodowane przez MŚP z UE w Chinach;

73. wzywa Komisję do wspierania współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, 
szerszego informowania o stronie internetowej zawierającej bazę danych dostępu do rynku 
oraz poprawy mechanizmów rozstrzygania sporów;

74. zachęca do realizacji programów, których celem jest rozszerzenie stosunków handlowych 
między Chinami i UE, takich jak program szkolenia kadr kierowniczych; wzywa Komisję 
do rozszerzenia pomocy technicznej dla Chin w celu wdrożenia przepisów zdrowotnych 
i bezpieczeństwa oraz poprawy współpracy celnej;



75. uważa, że Unia Europejska i Chiny stają się bardziej współzależne, a złożoność i znaczenie 
stosunków UE-Chiny wymagają większej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi 
i Komisją; przypomina Chinom, że muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań 
wynikających z umów międzynarodowych; oczekuje skutecznego i nastawionego na wyniki 
dialogu z Chinami w sprawie globalnych wyzwań; popiera partnerstwo strategiczne UE i 
Chin; wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości negocjacji umowy o partnerstwie i 
współpracy między Unią Europejską a Chinami;

76. uważa, że EXPO 2010 w Szanghaju (Chiny) będzie świetną okazją dla europejskiego 
sektora przedsiębiorstw, by się zaprezentować i nawiązać stosunki z chińskim 
społeczeństwem i chińskimi przedsiębiorstwami; wzywa Komisję do zagwarantowania, że 
przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej będą reprezentowane na EXPO 2010 r.;

77. wzywa Komisję do wspierania działań na rzecz utworzenia rady biznesowej UE-Chiny na 
wzór podobnego organu europejsko-amerykańskiego; 

o

o o

78. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także rządowi Chińskiej 
Republiki Ludowej i Ogólnochińskiemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Ludowych.


