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petíció a Kína által jelentett versenyről és az Európai Unióban tapasztalható 
munkanélküliségről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Kína által jelentett gazdasági és kereskedelmi verseny az 
európai uniós munkanélküliség jelentős növekedéséhez vezet, amely az Európai Unió 
társadalmi szerkezetének gyengülését is okozza. Ezért a petíció benyújtója európai uniós 
vámok kivetését kéri a Kínából származó árukra.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Kínával folytatott kereskedelem – a behozatal és a kivitel egyaránt – rendkívüli mértékben 
megnövekedett, amióta Kína 2001-ben csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez 
(WTO). Kínával való kereskedelmünk az olcsó készletekhez való hozzáférés és a minőségi 
európai termékek iránti fokozott kereslet biztosítása révén elősegítette az Unió 
versenyképességét. 

Napjainkra Kína vált Európa leggyorsabban növekvő exportpiacává. Emellett az olcsó kínai 
import elősegítette az Európán belüli infláció alacsony szinten maradását. 
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A Kereskedelmi Világszervezet tagjai kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem 
növelik vámjaikat a megállapított szintek fölé, és minden partnerüket megkülönböztetéstől 
mentesen kezelik. Ez átláthatóságot és kiszámíthatóságot teremt, és elkerülhetővé teszi azt, 
hogy a tagállamok szabadon növelhessék vámjaikat a harmadik országokból származó 
versenyképesebb import akadályozása céljából, vagy különbséget tegyenek partnereik között. 
A történelem megtanított minket arra, hogy milyen pusztító következményekkel jár az ilyen 
protekcionizmus.

Következésképpen a Kínából származó importra vonatkozó külön vámtételek általános 
bevezetése olyan út, amelyen az Európai Unió nem fog haladni, mivel az ellentétes lenne a 
WTO keretében vállalt kötelezettségeinkkel. Mindezek mellett a WTO szabályai lehetővé 
teszik a tagállamok számára, hogy iparuknak a harmadik országok piacai által támasztott 
tisztességtelen versennyel szembeni védelme érdekében dömpingellenes vámokat vessenek ki. 
Erre vonatkozóan az Európai Bizottság gondosan megvizsgál minden panaszt, amelyre az 
európai ipar felhívja figyelmét.


