MANIFESTACJA EUROPEJSKIEGO
PRZEMYSŁU W OBRONIE
WOLNEGO I UCZCIWEGO
HANDLU

SAY YES TO
JOBS &
FAIR TRADE

SAY NO
TO MES
FOR CHINA!

TAK dla miejsc pracy i
uczciwego handlu! NIE dla przyznania Chinom statusu
gospodarki rynkowej!
My, pracownicy, związkowcy i pracodawcy europejskiego przemysłu - generujący roczne obroty w wysokości ponad 500 miliardów euro
i zapewniający miejsca pracy milionom - jesteśmy przywiązani do europejskiego przemysłu, który jest gwarantem innowacyjności,
zrównoważonego rozwoju, wzrostu oraz miejsc pracy w Europie. Wspieramy uczciwą konkurencję poprzez wolny i uczciwy handel.
Chiny nie stoją na straży zasady uczciwej konkurencji w stosunkach handlowych. Chiny nie są gospodarką rynkową. Dlatego wzywamy
przywódców europejskich, aby nie przyznawali Chinom statusu gospodarki rynkowej dopóki nie wywiążą się one ze swoich zobowiązań
względem Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przyznanie takiego statusu Chinom pozbawiłoby Unię Europejską możliwości stosowania
wobec Chin instrumentów antydumpingowych.
Europejscy przywódcy muszą wziąć odpowiedzialność za obywateli Europy i zrównoważony rozwój kontynentu. Powinni opracować
szybkie i efektywne instrumenty obrony rynku chroniące przyszłość europejskiego przemysłu.
Bez unijnych instrumentów antydumpingowych, nieuczciwy import przyczyni się do dalszego osłabiania przemysłu w Europie i utraty
miejsc pracy. Import zwiększy oddziaływanie na środowisko pod kątem emisji CO2. Dlatego wzywamy władze UE do porozumienia w
sprawie systemu handlu emisjami (ETS), który nie nałoży dodatkowych kosztów na najbardziej wydajne zakłady w Europie i zapewni
europejskiemu przemysłowi równe szanse konkurowania.
Razem, my – pracownicy, związki zawodowe i pracodawcy europejskiego przemysłu przeciwstawiamy się nadaniu Chinom status
gospodarki rynkowej dopóki taką gospodarką się nie stanie. Wzywamy Parlament Europejski, państwa członkowskie i Komisję, aby
powiedzieli

TAK dla miejsc pracy i uczciwego handlu, NIE dla statusu
gospodarki rynkowej dla Chin!
_________________________________________________________________________________________________________

HANDEL MIĘDZYNARODOWY MUSI BYĆ WOLNY I
• Chiny łamią zasady wolnego i uczciwego handlu, aby utrzymać nierentowne miejsca pracy i wzrost w Chinach.
• Chiny eksportują swoje nadwyżki produkcyjne po cenach poniżej kosztów wytworzenia na otwarty rynek europejski, by zdobyć udział
w rynku, osłabiając konkurencję.

• Produkty sprzedawane po cenach dumpingowych celują w zdrowy europejski przemysł, w tym w stal, aluminium, ceramikę, plastik,
panele słoneczne, rowery – i wiele innych- wpływając na cały łańcuch dostaw.

• Deficyt handlu UE z Chinami w 2015 roku był na poziomie 180 miliardów euro, nawet bez status gospodarki rynkowej dla Chin. Ta
nierównowaga się powiększa w wyniku importu chińskich produktów po cenach dumpingowych.

• Chińska strategia eksportu i plan pięcioletni przyczyniają się do ogromnej nadwyżki mocy produkcyjnych.
• 75% wszystkich spraw antydumpingowych w UE dotyczy produktów z Chin.
• Europejscy producenci nie są w stanie konkurować z producentami chińskimi, którzy są subsydiowani przez państwo i sprzedają
swoje wyroby po cenach dumpingowych. WTO oraz UE zabrania państwom unijnym wspierania swojego przemysłu w taki sposób.

• Importowane chińskie wyroby sprzedawane po cenach dumpingowych przyczyniają się do zwiększonej emisji CO2, osłabiając cele
europejskiej polityki klimatycznej oraz reformy ETS (system handlu emisjami). Produkty wytwarzane w Chinach wywierają znacznie
większy wpływ na środowisko.

• Chiny nie spełniają podstawowych kryteriów unijnych, niezbędnych do uzyskania statusu gospodarki rynkowej.

STOP dla statusu gospodarki rynkowej dla Chin!
• Chiny nie są gospodarką rynkową – to gospodarka kontrolowana przez państwo, która nie szanuje podstawowego zobowiązania
WTO takiego jak „rynek ustala ceny”

• Rząd chiński uważa, że UE musi nadać Chinom status gospodarki rynkowej w 2016 roku, gdyż wynika to z protokołu akcesyjnego do
WTO. Nie ma takiego zobowiązania.

• Przyznanie statusu gospodarki rynkowej byłoby jak wydanie Chinom licencji do eksportowania towarów po cenach dumpingowych.
Na pewno nie byłby to sygnał nawołujący do reformy.

• Przyznanie Chinom status gospodarki rynkowej pozbawiłoby Europę miejsc pracy i szans na wzrost. Zagrożonych jest 3,5 mln miejsc
pracy w Europie, a PKB może zostać obniżone o 228 mld euro.

UE musi powiedzieć NIE nadaniu Chinom gospodarki
rynkowej
• Przywódcy unijni muszą zapewnić wolny i uczciwy handel oraz wprowadzić solidniejsze instrumenty obrony rynku.
• Przywódcy unijni muszą zatrzymać chiński import po cenach dumpingowych, aby utrzymać miejsca pracy i wzrost w Europie!
• Przywódcy unijni muszą jasno powiedzieć, że status gospodarki rynkowej nie zostanie nadany Chinom automatycznie w 2016 roku.
• Przywódcy unijni muszą sprawić, aby system handlu emisjami ETS nie przyczynił się do zwiększonego importu CO2 z krajów takich
jak Chiny do UE, i ochronić globalną konkurencyjność naszego przemysłu.

