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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU és Kína közötti kiegyenlítetlen kereskedelemről
(2010/2301(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 3., 6. és 21. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153., 191., 207. és 218. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 12., 21., 28., 29., 31. és 32. cikkére,

– tekintettel a Kínai Népköztársaság WTO-hoz való csatlakozásáról szóló 2001. november 
23-i jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Kínával ápolt kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló 2009. február 
5-i állásfoglalására, illetve a Külső Politikák Igazgatósága által ugyanebben a témában 
készített 2011. júliusi jelentésre1,

– tekintettel a 2010. október 6-án Brüsszelben tartott 13. EU–Kína csúcstalálkozón kiadott 
közös nyilatkozatra,

– tekintettel a „Kereskedelem, növekedés és globális ügyek – a kereskedelempolitika mint 
az Európa 2020 stratégia kulcseleme” című bizottsági közleményre (COM(2010)0612) és 
az Európa 2020 stratégia keretében kialakítandó új európai kereskedelempolitikáról szóló 
2011. szeptember 27-i állásfoglalására2,

– tekintettel az európai vállalkozások piacra jutásának elősegítésére vonatkozó európai 
uniós stratégiáról szóló 2008. február 19-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező 
dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 2009. november 30-i 1225/2009/EK 
tanácsi rendeletre és a „Globális Európa: Az Európai Unió kereskedelmi védelmi eszközei 
a változó világgazdaságban” című 2006. december 6-i bizottsági közleményre,

– tekintettel a szellemitulajdon-jogok egységes piacáról szóló 2011. május 24-i bizottsági 
közleményre, a szellemitulajdon-jogok európai vámhatóságok általi érvényesítéséről szóló 
2011. július 14-i bizottsági jelentésre, valamint a hamisítás által a nemzetközi 
kereskedelemre gyakorolt hatásokról szóló 2008. december 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel a különféle nyersanyagokra vonatkozó kínai exportintézkedésekről szóló 2011. 
július 5-i WTO-jelentésre és a hatékony európai nyersanyag-stratégiáról szóló 2011. 

                                               
1 HL C 87. E, 2010.3.18., 132. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0412.
3 HL C 180E, 2009.8.6., 16. o.
4 HL C 25. E, 2010.2.23., 47. o.
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szeptember 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel a jövőbeni nemzetközi európai befektetési politikáról szóló 2011. április 6-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról”3 és „Az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi 
normákról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban”4 című 2010. november 25-i 
állásfoglalásaira,

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet reformjáról szóló 2008. április 24-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel az éghajlatváltozás által támasztott követelmények összefüggésében a 
nemzetközi kereskedelempolitikáról szóló 2010. november 25-i állásfoglalására6,

– tekintettel az európai kis- és középvállalkozások nemzetközi kereskedelemben betöltött 
szerepének megerősítéséről szóló 2009. február 5-i állásfoglalására7,

– tekintettel a 2011. október 23-i Európai Tanács következtetéseire és a G20-csúcstalálkozó 
2011. november 4-i, „Közös jövőnk építése a mindannyiunk javára szolgáló kollektív 
fellépésünk megerősítése révén” című cannes-i zárónyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel Kína 2001-es csatlakozása a WTO-hoz jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
az ország a világ legnagyobb exportőrévé (a teljes 2010-es export 10,36%-ával) és 
második legfontosabb gazdasági hatalmává válhasson;

B. mivel a 2009 és 2010 között 39,5%-kal növekvő kínai export elsődleges felvevője az EU, 
és Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere;

C. mivel az EU és Kína közötti együttműködési megállapodás 1985-ös aláírása óta a két 
régió közötti kereskedelmi kapcsolatok jelentős fejlődésen mentek keresztül, ezért a 
megállapodást célszerű megújítani;

D. mivel az EU és Kína közötti kétoldalú kereskedelem egyensúlya 1997 óta Kína javára 
tolódott el, és a kereskedelmi deficit a 2000. évi 49 milliárd euróról 2010-re 168,8 
milliárdra nőtt;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0364.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV (2011)0141
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0446.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0434.
5 HL C 25. E, 2009.10.29., 77. o.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0445.
7 HL C 87. E, 2010.3.18., 101. o.



PR\885424HU.doc 5/12 PE478.356v01-00

HU

E. mivel az európai gazdasági növekedés alacsony, 2012-ben várhatóan csupán 0,5%-os lesz, 
miközben Kínában eléri a 9%-ot;

F. mivel 2001 óta Kína kötelezettséget vállalt a WTO-szabályok betartására, kereskedelme 
liberalizálására és piaca megnyitására;

G. mivel a jüan alulértékelése mesterséges kereskedelmi előnyt jelent Kína számára, és mivel 
a G20-országok elkötelezték magukat az árfolyamok nagyobb rugalmasságának 
előmozdítása mellett;

H. mivel 2010-ben az EU a külső határain több mint 103 millió olyan termékeket foglalt le, 
amelyek feltételezhetően sértik a szellemitulajdon-jogokat, és ezek értéke 1,11 milliárd 
eurót tett ki, mivel továbbá e termékek 85%-a Kínából származott;

I. mivel Kínának a 12. ötéves terve értelmében fejlesztenie kell az energetika, az építőipar és 
a közlekedés stratégiai ágazatait, és jelentős keresletet mutat majd a szolgáltatások 
fejlesztése iránt, új beruházási lehetőségeket kínálva az európai vállalkozásoknak;

A kölcsönösség elvének integrálása az EU kereskedelempolitikájába

1. felkéri a Bizottságot, hogy a fejlett és fejlődő államokkal, például Kínával folytatott közös 
uniós kereskedelempolitikában alkalmazza a kölcsönösség elvét, ezáltal egyenlő 
feltételeket teremtve mindenki számára és elkerülve a protekcionizmust;

2. megállapítja, hogy a kínai gazdaság nem felel meg a piacgazdaság WTO által rögzített 
kritériumainak; felkéri a Bizottságot, hogy működjön együtt a kínai kormánnyal a 
piacgazdasági státus megadását gátló akadályok felszámolása érdekében; ragaszkodik 
hozzá, hogy a piacgazdasági státust Kína csak abban az esetben kaphassa meg, ha teljesíti 
a kritériumokat; kéri, hogy az EU éves jelentés keretében rendszeresen értékelje, hogy 
Kína betartja-e a WTO-s csatlakozási jegyzőkönyvben szereplő kötelezettségeit;

3. sajnálatosnak tartja, hogy számos tarifális és nem tarifális akadály létezik a kínai piacon, 
például a külföldi gazdasági szereplőkkel szembeni diszkrimináció bizonyos fajtái a 
banki, a biztosítási és a telekommunikációs szektorban, továbbá akadályt jelent a 
tarifaszerkezet bonyolultsága és a kereskedelemet akadályozó technikai tényezők is, 
például a műszaki előírások és megfelelőségértékelési eljárások átláthatóságának hiánya 
vagy a kötelező kínai tanúsítási rendszer; megállapítja, hogy Kína a támogatásokról és 
kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás rendelkezései ellenére nem jelenti 
módszeresen az általa nyújtott egyedi támogatásokat;

4. aggodalommal figyeli, hogy a külföldi vállalkozások nehezen vehetnek részt a kínai 
közbeszerzési eljárásokban, holott az európai közbeszerzések teljesen nyitottak; 
sajnálatosnak tartja, hogy Kína nem csatlakozott a közbeszerzésekről szóló multilaterális 
megállapodáshoz, holott erre a WTO-hoz való csatlakozási jegyzőkönyvben 
kötelezettséget vállalt; felkéri a Bizottságot, hogy mihamarabb alakítson ki egy olyan 
európai eszközt, amely hozzásegíti az európai vállalkozásokat a külföldi közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáféréshez, és amely közbeszerzéseik megnyitására és a protekcionista 
intézkedések felszámolására ösztönzi az EU kereskedelmi partnereit, például Kínát;
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5. megállapítja, hogy a kínai hatóságok és bankok által nyújtott exporthitelek kereskedelmi 
torzulásokat okozhatnak; felkéri ezért Kínát, hogy tartsa be a hivatalosan támogatott 
exporthitelekre vonatkozó OECD-megállapodás iránymutatásait; felkéri a Bizottságot, 
hogy támogassa az OECD arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elérje Kína részvételét az 
említett megállapodásban; arra ösztönzi Kínát, hogy írja alá a korrupció elleni 
küzdelemmel kapcsolatos OECD-egyezményt;

6. emlékeztet rá, hogy a külföldi vállalatok kínai jelenlétének elsődleges engedélyezett 
formája a joint venture, amely vállalati forma szigorú feltételeket ír elő és gyakran 
stratégiai technológiák átadásával jár, aminek következtében Kína versenyhelyzete 
ugrásszerűen fejlődhet az európai ipar rovására azokban a szektorokban, amelyekben az 
EU-é a vezető szerep;

7. felszólítja az EU-t, hogy az EU és Kína közötti kereskedelem méltányos feltételeinek 
biztosítása érdekében szükség szerint alkalmazzon a WTO szabályozásának megfelelő 
kereskedelmi védelmi eszközöket, például dömping- és szubvencióellenes eszközöket, 
illetve védintézkedéseket abban az esetben, ha Kína illegális kereskedelmi gyakorlatot 
folytat;

Az európai ipari érdekek védelme

8. sajnálatosnak tartja, hogy Kínában nem kielégítő a szellemitulajdon-jogok védelme, 
illetve hogy semmilyen eszköz nem áll az európai vállalkozások, köztük a kkv-k 
rendelkezésére ahhoz, hogy hatékonyan léphessenek fel szellemitulajdon-jogaik 
megsértése esetén; üdvözli a Bizottság azon határozatát, hogy javaslatot tesz a 
szellemitulajdon-jogok érvényesítéséről szóló irányelv felülvizsgálatára; elvárja, hogy 
Kína folytassa a szellemi tulajdonjogok, elsősorban a hamisítás elleni küzdelem 
vonatkozásában érvényben lévő nemzetközi jogszabályok saját jogrendjébe történő 
átültetését, és ragaszkodik hozzá, hogy a kínai hatóságok a gyakorlatban is alkalmazzák e 
szabályokat; sajnálatosnak tartja, hogy Kína nem vesz részt a hamisítás elleni 
küzdelemmel kapcsolatos jövőbeni nemzetközi megállapodásra irányuló tárgyalásokban; 
felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a vámügyi együttműködést az EU-
n belül és a harmadik országokkal is, többek között a hamisított áruk lefoglalása terén, 
valamint egyszerűsítsék a vámeljárásokat;

9. megállapítja, hogy Kína termeli ki a világban felhasznált ritka földfémek 97%-át, és 
felkéri Kínát, hogy garantálja kereskedelemi partnereinek a méltányos és fenntartható 
ellátást; felkéri a Bizottságot, hogy szenteljen kiemelt figyelmet annak, hogy Kína nem 
korlátozza-e nyersanyagai exportját; emlékeztet ezzel összefüggésben arra, hogy a WTO 
2011. július 5-én elítélte Kínát, amiért az korlátozásokat vezetett be bizonyos 
nyersanyagok exportját illetően; felkéri a Bizottságot, hogy alakítson ki olyan európai 
stratégiát a nyersanyagok megfelelő kezelésére vonatkozóan, amely kiterjed az 
energiahatékonyság fokozására, az újrahasznosításra, az erőforrás-felhasználás 
csökkentésére és a zöld gazdaság jövőbeni ágazataiban kialakítandó ipari 
együttműködésre is;

10. felkéri a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat egy nagyra törő EU-Kína beruházási 
megállapodásról, amelynek révén kedvezőbb körülményeket lehet kialakítani az európai 
befektetők számára Kínában, és egyszersmind növelni lehet az EU-ba irányuló kínai tőke 
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volumenét;

A monetáris verseny enyhítése

11. emlékeztet rá, hogy Kína birtokolja az euróövezet államkötvényeinek egy részét; 
hangsúlyozza, hogy ez a tény új politikai dimenziót öltött az eurózóna súlyos 
adósságproblémái következtében; felkéri a Bizottságot, hogy az EKB-val és a 
tagállamokkal közösen vizsgálja egy olyan koordinált rendszer létrehozásának 
lehetőségét, amelynek segítségével azonosítani lehet az állampapírok tulajdonosait; 
kérdésesnek tartja, hogy milyen lehetőségei vannak az EU-nak a Kínával folytatott 
kereskedelemi tárgyalásokban annak ismeretében, hogy ez utóbbi hozzájárul az eurózóna 
pénzügyi stabilizációjához;

12. kiemeli, hogy a jüan tartós alulértékelése és konvertibilitásának hiánya tisztességtelen 
versenyelőnyt jelent a kínai export számára, miközben Kína birtokolja a világ 
devizatartalékának egyharmadát; emlékeztet rá, hogy a nemzetközi pénzügyi szabályozás 
megerősítése és a G20-csoport országai közötti makrogazdasági koordináció hiányában 
veszélyben van a világ gazdasági és kereskedelmi egyensúlya; felszólítja Kínát, hogy 
engedje a jüan megfelelő árfolyamra való felértékelődését; emlékeztet rá, hogy az európai 
szerződések értelmében az EU elviselhetetlen globális monetáris egyensúlytalanság esetén 
árfolyam-politikát alkalmazhat;

A kereskedelmi kapcsolatok szervezési reformja

13. kéri a tagállamokat, hogy az európai vállalkozásokat megvásárló vagy az EU-ban 
leányvállalatot alapító külföldi vállalkozásoktól követeljék meg az európai szociális és 
környezetvédelmi normák betartását és a munkahelyek megóvását; felkéri a Bizottságot 
egy olyan szervezet létrehozására, amely az Egyesült Államokban működő CFIUS 
mintájára előzetesen értékeli a külföldi stratégiai befektetéseket annak érdekében, hogy 
világos képet alkothasson a területén működő vagy befektető vállalkozásokról;

14. kéri, hogy az EU tegyen javaslatot a kereskedelem WTO által meghatározott szervezési 
szabályainak reformjára, ideértve a WHO, az ILO és az ENSZ által kidolgozott kötelező 
érvényű szociális és egészségügyi normák bevezetését is;

15. felkéri az EU-t, hogy alakítson ki stratégiát a kényszerű technológiaátadások ellen; 
szorgalmazza e tekintetben a közösségi szabadalommal kapcsolatos megerősített 
együttműködési eljárás gyors lezárását;

16. kéri, hogy a belső piacon forgalomban lévő valamennyi áru szigorúan feleljen meg az 
európai előírásoknak és normáknak, továbbá felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen 
dolgozzon ki a WTO szabályainak megfelelő forgatókönyvet egy kereskedelmi 
feltételrendszer és/vagy egy, határokon történő kiigazítási mechanizmus fokozatos 
bevezetésére az olyan harmadik országokból származó áruk esetében, amelyek nem tartják 
tiszteletben ezeket a normákat;

Kína világban betöltött szerepének értékelése

17. hangsúlyozza, hogy Kína egyre nagyobb befolyásra tesz szert a nemzetközi kereskedelem 
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terén; felszólítja ezért az EU-t, hogy éberen figyelje a fejlődő országokban és Afrikában 
eszközölt kínai befektetések gazdasági, szociális és környezeti hatásait;

18. emlékeztet rá, hogy a világon Kína bocsátja ki a legtöbb üvegházhatású gázt; kéri az EU-t, 
hogy javasolja a WTO-ban az alapvető ökológiai és éghajlati követelmények integrálását, 
hatékony környezeti normákat vezetve be a nemzetközi kereskedelem szervezési 
szabályaiba;

19. emlékeztet rá, hogy Kína már nem hagyományos haszonélvezője az uniós fejlesztési 
támogatásoknak és immár stratégiai partnernek számít; felkéri a Bizottságot, hogy az 
általános preferenciarendszer reformja keretében vegye tekintetbe a világgazdasági 
fejleményeket és a legelőrehaladottabb, immár globális szinten versenyképes fejlődő 
országok, például Kína felzárkózását;

Az EU felkészítése a globális versenyre

20. kéri, hogy az EU alakítson ki a kutatáson és fejlesztésen alapuló, nagyra törő közös 
iparpolitikát, amely a „project bonds” megoldáshoz hasonló innovatív finanszírozási 
módszereket biztosíthat például a közbeszerzési piachoz való hozzáférés révén annak 
érdekében, hogy fenntarthassa versenyképességét az ipar és a kutatás jelentős új 
szereplőihez képest; felszólítja az EU-t, hogy például a „made in” címkézés javítás révén 
helyezze előtérbe az európai termelést;

21. kéri, hogy az EU erősítse meg gazdasági, költségvetési, fiskális és politikai irányítását 
annak érdekében, hogy hiteles és tekintélyes szereplő lehessen a nemzetközi színtéren; 
felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy azonos véleményt fogalmazzanak meg annak 
érdekében, hogy a partnerségek és a kétoldalú megállapodások ne gyengítsék az uniós 
álláspontot; bátorítja az EU-t, hogy alakítson ki hosszú távú stratégiát Kínával 
kapcsolatosan;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A 2011. november 1-jei G20-csúcsértékezlet előtti napon Hu Csin-tao, a Kínai 
Népköztársaság elnöke ezt nyilatkozta: „Kína szándéka, hogy Európával közösen […] két 
egyenlő fél közötti partnerséget építsen, amely a kölcsönös tiszteleten, a barátságon és a 
kölcsönös bizalmon alapszik, egy olyan együttműködési partnerséget, amely mindkét fél 
számára előnyös, amelyben mindkét fél nyertes, és amely mindkét fél fejlődésére szolgál[…]”. 
Az európai adósságválság kellős közepén tett nyilatkozat arra is utalt, hogy a kínai gazdaság 
számára is problémát jelentene, ha Európában hosszabb időre visszaesne a növekedés. 

Kína valójában elismeri, hogy szüksége van kereskedelmi partnerei gazdasági növekedésére 
ahhoz, hogy táplálni tudja saját fejlődését és az ezzel járó belső változásokat, például a belső 
fogyasztás és a kínai lakosság életszínvonalának emelkedése terén. A 12. kínai ötéves tervben 
(2011–2015) rögzített szerkezetváltozás a kínai növekedés egyensúlyba hozására helyezi a 
hangsúlyt a belső fogyasztás fokozása és a fenntartható fejlődés révén. 

Modellváltásról van tehát szó, amely új lehetőségek forrása lehet az európai gazdaság 
számára, amennyiben a célkitűzéseket bátor döntések követik a kínai hatóságok részéről a 
piaci hozzáférés, a külföldi befektetések ellenőrzése, a szellemitulajdon-jogok védelme és a 
technikai jellegű kereskedelmi akadályok felszámolása terén. Ha ezeket az akadályokat mind 
felszámolnák, az lehetővé tenné a kereskedelmi kapcsolatok egyensúlyba hozását, ami 
növekedést eredményezne az európai gazdaságban. Európának tehát szüksége van Kínára, 
Kínának pedig szüksége van Európára. 

Ebben a szellemben kell megnyitni az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok új 
szakaszát, amely egyenlő felek partnerségén, a kölcsönös előnyökön és a közös növekedésen 
nyugszik. Az európaiak régóta szolgalmazzák a kölcsönösséget.

A mintegy harminc éve közel évi 10%-kal növekvő kínai gazdaság alapvetően exportorientált, 
ezért komoly hasznot húzott a kereskedelmi kapcsolatok nyitottságából. Az évszázad derekára 
Kína lesz a világ legerősebb gazdasága. 

A maga részéről az EU – amely a világ legnagyobb kereskedelmi hatalma és a kínai export 
elsőszámú felvevője – azt tapasztalhatta, hogy kereskedelmi deficitje egyre nő (a 2000. évi 49 
milliárd euróról 2010-re 168,8 milliárdra nőtt), gazdasági növekedése gyenge, ami a legtöbb 
tagállamban a költségvetési deficit növekedését eredményezi. 

A kiegyensúlyozatlanság tehát egyértelműen fennáll, és célszerű megvizsgálni ennek okait, 
illetve javaslatot kell tenni a helyzet orvoslásának módjára egy megújult partnerség keretében, 
amely a kölcsönösség és a tisztességes piaci verseny elvén alapszik. 

I. – EGYENSÚLYTALANSÁGOT OKOZÓ TÉNYEZŐK

Az európai vállalkozások kínai befektetési feltételei nem azonosak a kínai társaságok európai 
befektetéseire vonatkozó feltételekkel.

A kínai piachoz való hozzáférést gátló kereskedelmi akadályok
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Annak ellenére, hogy Peking lépéseket tett a piaci hozzáférést gátló kereskedelmi akadályok 
felszámolására, továbbra is vannak akadályozó tényezők, ahogyan arról az EU kínai 
kereskedelmi kamarája is beszámol: 2011-ben a Kínában tevékenykedő európai vállalkozások 
vezetőinek 43%-a úgy véli, hogy a kínai intézkedések hátrányos megkülönböztetést 
jelentenek vállalatuk számára, miközben ez a szám 2010-ben csak 33% volt. A jelentés szerint 
„a közelmúltbeli intézkedések még jobban csökkentik a piac nyitottságát, és ez megkérdőjelezi, 
hogy van-e tényleges szándék arra, hogy valamennyi piaci szereplő számára tartós 
lehetőségeket kínáljanak”. 

Egyéb akadályok is vannak, például a bizonyos szektoroknak juttatott támogatások és 
exporthitelek, a nemzeti tanúsítási előírások vagy a normák átláthatóságának hiánya.

Korlátozott hozzáférés a kínai közbeszerzésekhez

Az európai vállalkozások nem tudnak részt venni a kínai közbeszerzéseken. A vonatkozó 
szabályok összetettségén túl a közbeszerzések volumene szűk, az érintett szektorok 
korlátozottak, az átláthatóság és a tényleges verseny hiánya, valamint a nemzetközi 
szabályoknak nem megfelelő normák is mind kizárják az európai vállalkozásokat.

A technológiatranszferek és a szellemitulajdon-jog védelme

A Kínában beruházni szándékozó vállalkozások nagy része csúcstechnológiával dolgozik. A 
joint venture kínai formája szerint a külföldi beruházó nem lehet többségi tulajdonos az 
autógyártásban és a telekommunikációs szektorban. 

Ráadásul Kína, amely nem vesz részt a hamisítás elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzetközi 
megállapodásra irányuló tárgyalásokon, erőtlenül védi a szellemitulajdon-jogot, és ez egyre 
inkább eltántorítja az európai befektetőket. E tekintetben emlékeztetni kell, hogy a kínai 
export növekedése együtt járt az EU külső határain lefoglalt hamisított termékek számának 
növekedésével: az európai vámhatóságok által a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt 
lefoglalt áruk 85%-a Kínából érkezett. 

A nyersanyagok

A nyersanyagok, többek között a legfejlettebb európai ágazatok számára fontos ritka 
földfémek kapcsán folytatott kínai politika egyre több feszültséget gerjeszt. A világon zajló 
kitermelés 97%-át magáénak tudható Kína korlátozásokat vezetett be e nyersanyagok 
exportjára vonatkozóan azzal a hivatalos indoklással, hogy belső keresletét igyekszik 
előnyben részesítni. A nyersanyagok vonatkozásában alkalmazott több kínai gyakorlat ügyét 
is a WTO vitarendezési szerve elé terjesztették, amely 2011 júliusában elmarasztalta Kínát. 

A fizetőeszköz kérdése

Miközben Kína két legnagyobb partnerének, az Egyesült Államoknak és az EU-nak lebegő 
árfolyamrenszerű devizája van, fontos kérdést jelent a jüan alulértékelése és 
konvertibilitásának hiánya, ami soha nem látott mértékű monetáris dömpingnek felel meg. Az 
alulértékeltség révén Kína közel 3200 milliárd dollár értékben halmozhatott fel 
devizatartalékokat és felfuttathatta európai beruházásait a csúcstechológiák megszerzése 
érdekében, továbbá felvásárolhatta bizonyos európai országok államadósságát, és erre 



PR\885424HU.doc 11/12 PE478.356v01-00

HU

alkalmas mérőeszköz híján nem tudjuk, pontosan mekkora mennyiségnek van birtokában (és 
ez a beruházásokra is igaz). 

Kínának is vannak azonban sérelmei velünk kapcsolatban: a mezőgazdasági termékek 
vámrendszerének összetettsége, a közös mezőgazdasági politika támogatásai, a kereskedelmet 
gátló technikai akadályok, valamint a tagállamok által a külföldi befektetőkkel szemben 
alkalmazott korlátozások. Jelentésünk bemutatja, mit kell tennie az EU-nak a területén 
megvalósuló kínai beruházások vonatkozásában, tiszteletben tartva a WTO-keretet. Külön 
kihangsúlyozza, hogy európai gazdasági és ipari tervet kell kidolgozni annak érdekében, hogy 
az EU méltányos, a protekcionalizmust teljesen kizáró kereskedelmet folytathasson Kínával. 

II. ÚJ PARTNERSÉG A KÖLCSÖNÖSSÉG ELVE ALAPJÁN

Több évtizedes hidegháború után mindkét fél megnyitotta határait, és most eljött egy olyan 
partnerség ideje, amelyben mindkét fél nyertes lehet, ez pedig azért is indokolt, mert Kína 
jelentős mértékben élvezhette a szabad kereskedelem előnyeit. Feltétlenül törekedni kell az 
egyensúlyra, mivel az Európát jelenleg sújtó válságban a közvélemény egy része nyitott a 
Kínát okoló kijelentésekre, amelyek szerint minden baj okozója Kína. 

Európa filozófiája nem az, hogy bezárkózzunk, de nem is az, hogy bárki előtt megnyíljunk. 
Mindkét hozzáállás ellentétes a közösség szellemével, ellentétes Európa és az európaiak 
érdekével, ehelyett szabályozott, kiegyensúlyozott és többoldalú nemzetközi kapcsolatokra 
van szükségünk. Európa módszere az, hogy őszinteségen és kölcsönösségen alapuló 
partnerségeket épít ki, amelyek révén elsimíthatók a feszültségek és valamennyi fél élvezheti 
a növekedés előnyeit. 

Méltányos piaci hozzáférés és tisztességes nemzetközi piaci verseny

Az európai vállalkozásoknak ugyanolyan feltételekkel kell hozzáférniük a kínai piacokhoz, 
amilyen feltételekkel a kínai vállalkozások is hozzáférnek Európa piacaihoz. Kínának 
sürgősen csatlakoznia kell a közbeszerzésekről szóló multilaterális megállapodáshoz, ahogyan 
a kínai normákat és szabványokat is összhangba kell hoznia a nemzetközi normákkal, közös 
szabványokat kell kidolgoznia a jövő ágazataira vonatkozóan, továbbá le kell építenie a kínai 
piachoz való hozzáférést gátló akadályokat, például az engedélyezési rendszereket, a 
közvetlen támogatásokat és a közbeszerzési korlátozásokat. Fontos, hogy az EU alakítson ki 
stratégiát a kényszerű technológiaátadások ellen. Mihamarabb rendezni kell a közösségi 
szabadalommal kapcsolatos megerősített együttműködési eljárás kérdését is. 

Nélkülözhetetlen a WTO reformjának átgondolása annak érdekében, hogy integrálni lehessen 
az ILO, a WHO és az ENSZ által kidolgozott, kötelező érvényű szociális és egészségügyi 
normákat is. Ebben az igényes jövőbeni keretben fokozatosan be kell vezetni a kereskedelmi 
kapcsolatokra vonatkozó feltételek rendszerét. Végül ki kell térni arra a kényes kérdésre, hogy 
Kína piacgazdaságnak minősül-e: a Bizottságnak azt kell célul kitűznie maga elé, hogy segítse 
a kínai kormányt a jelenlegi akadályok felszámolására irányuló erőfeszítésekben. 

Új eszközök a fokozott átláthatóságért

Az Egyesült Államokkal ellentétben az EU nem ismeri pontosan, hogy Kína milyen 
mértékben hatolt be a tagállamok gazdaságába akár befektetések, akár állampapírok vásárlása 
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révén. Ezen ismeret hiánya természetesen káros az európai érdekekre nézve, és összeesküvés-
elméleteket táplálhat. Az EU-nak a Committee on Foreign Investment in the United States 
(CFIUS) mintájára fel kell vérteznie magát olyan eszközökkel, amelyekkel fel tudja mérni az 
állampapírok külföldi tulajdonosainak arányát. Az EU-nak éves jelentés keretében 
rendszeresen értékelnie kell, hogy Kína betartja-e a WTO-s csatlakozási jegyzőkönyvben 
szereplő kötelezettségeit, és jobban kell alkalmaznia a rendelkezésére álló kereskedelmi 
védelmi eszközöket.

A jüan alulértékeltsége és konvertibilitásának hiánya árt az átláthatóságnak és a kapcsolatok 
őszinteségének. Az EU-nak tehát ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a kínai hatóságok folytassák
az eddigi erőfeszítéseiket, és támogatást kell nyújtania számukra. Nem szabad elfelejteni, 
hogy az európai szerződések értelmében az EU elviselhetetlen globális monetáris 
egyensúlytalanság esetén árfolyam-politikát alkalmazhat.

Az EU és Kína közötti kapcsolatok új kerete

Az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok jelentős fejlődésen mentek át az elmúlt 30 
évben, Kína pedig egyre nagyobb befolyásra tett szert a nemzetközi színtéren. Az új 
viszonyokhoz kell tehát hozzáigazítani az EU és Kína közötti 1985-ös együttműködési 
megállapodást. Kína ugyan még nem tekinthető piacgazdaságnak, mégis a jelenleginél 
szigorúbb normákat kell felvenni a megállapodásba az áruk importját és exportját illetően.

A beruházásokról szóló új megállapodásnak tekintetbe kell vennie, hogy a kínai 
közbeszerzéseknek az európaiakhoz hasonló nyitottságot kell mutatniuk. Az EU-nak éberen 
kell figyelnie a fejlődő országokban és Afrikában eszközölt kínai befektetések gazdasági, 
szociális és környezeti hatásait.

----

Az EU-nak sürgősen be kell vezetnie egy összehangolt újraiparosítási politikát, valamint a 
globális kihívásoknak megfelelni képes kutatási és fejlesztési politikát. Ebből a szempontból 
hasznos lenne például, ha az EU ösztönözné az európai termékek vásárlását.

Magától értetődik, hogy jobb koordinációra van szükség a tagállamok között annak 
érdekében, hogy Kínával kötött kétoldalú megállapodásaik ne gyengítsék az uniós álláspontot.

A jobb koordináció sokkal fontosabb az egyes kereskedelmi kérdéseknél. A célunk nem 
csupán az, hogy megóvjuk a nyitott, kölcsönösséget elváró és az európaiak érdekeit 
védelmező szociális piacgazdaság modelljét, hanem hogy előmozdítsuk és megvédjük a 
fejlődéssel, a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatos koncepciónkat. Hisszük 
ugyanis, hogy a szociális és gazdasági fejlődés szorosan összefügg a demokratikus 
intézmények létrehozásával.


