
CM\866804EL.doc PE464.864v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

6.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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τον κινεζικό ανταγωνισμό και την ανεργία στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο οικονομικός και εμπορικός ανταγωνισμός από την Κίνα 
οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ανεργίας στην Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι την αποδυνάμωση 
του κοινωνικού ιστού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση ευρωπαϊκών 
δασμών επί των εισαγωγών από την Κίνα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Το εμπόριο με την Κίνα, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές, έχει αυξηθεί σημαντικά από 
τότε που η Κίνα εισήλθε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) το 2011. Οι 
εμπορικές σχέσεις με την Κίνα ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ με την παροχή 
πρόσβασης σε φθηνές προμήθειες και την αύξηση της ζήτησης για ευρωπαϊκά ποιοτικά 
προϊόντα. 

Σήμερα η Κίνα αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εξαγωγική αγορά. Οι φθηνές 
εισαγωγές από την Κίνα επιπλέον βοηθούν στη διατήρηση του πληθωρισμού στην Ευρώπη σε 
χαμηλά επίπεδα. 

Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τα μέλη δεσμεύονται να μην αυξήσουν τους δασμούς 
τους πάνω από τα συμφωνημένα επίπεδα και να αντιμετωπίζουν όλους τους εταίρους τους 
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χωρίς διακρίσεις. Αυτό αποσκοπεί στη διαφάνεια και την προβλεπτικότητα, καθώς και στην 
αποφυγή καταστάσεων όπου τα μέλη θα ήταν ελεύθερα να αυξάνουν τους δασμούς για να 
εμποδίζουν ανταγωνιστικότερες εισαγωγές από τρίτες χώρες ή για να κάνουν διακρίσεις 
μεταξύ των εταίρων τους. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο τέτοιου είδους προστατευτισμός 
μπορεί να είναι καταστροφικός.

Κατά συνέπεια, η γενικευμένη επιβολή συγκεκριμένων δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα 
αποτελεί μία επιλογή που δεν θα πραγματοποιήσει η ΕΕ, καθώς αυτό αντίκειται στις 
υποχρεώσεις της εντός του ΠΟΕ. Εντούτοις, οι κανόνες του ΠΟΕ επιτρέπουν στα μέλη να 
επιβάλλουν δασμούς αντιντάμπινγκ για την προστασία των βιομηχανιών από τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό τρίτων χωρών.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά ενδελεχώς όλες τις 
καταγγελίες που θέτει υπόψη της η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε σχέση με αυτό.


