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A Könnyűipari Ágazati Párbeszéd 
Bizottság 2009. február 16–17-én 
részt vett az Európai Textil-
Ruházati Szervezet (Euratex) koor-
dinációjával szervezett EU szintű 
munkaadóioldal-egyeztetésen, ahol 
több fontos és aktuális kérdés meg-
vitatására nyílt alkalom. 

Lépés a kínai szubvenció vonatkozásában 
Az európai textil-ruházati ipar számára igen fontos, 

hogy a nagy értékű és magas technológiai színvonalú 
európai termékek jobb, könnyebb és tisztességes piacra 
jutási lehetőséget kapjanak a világon. Annak érdeké-
ben, hogy versenyezni tudjanak a világkereskedelem-
ben, fontos, hogy harcoljanak mindennemű tisztesség-
telen szabályzás ellen. Ilyenek például a szubvenciók. 

2009. január 22-én az Euratex új elnöke, Peter 
Pfneisl, a szervezet igazgatója, William Lakin és a ke-
reskedelmi igazgató, Francesco Marchi felkeresték az 
EU Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságát, hogy EU 
szintű állásfoglalást kérjenek a jelenleg Kínában a helyi 
textil- és ruhaipar számára biztosított és fennálló hazai 
szubvenciók használata ellen. 

Az EU Bizottság nem zárkózik el, hogy lépéseket 
tegyen, de mielőtt ezt megtenné, szeretne megbizonyo-
sodni afelől, hogy lépései eredményesek, sikeresek 
lesznek és bármilyen esetleges negatív hatást ki akar 
zárni, ami esetleges „vesztes” ügyhöz vezethet. Az min-
denképpen elkerülendő, hogy ez utóbbi esetben a WTO 
szinten Kína továbbra is szabadon cselekedhessék. 

Az EU Bizottság felismeri annak nehézségét, hogy 
igen nehéz és összetett azt demonstrálni, hogy egy 
adott kínai szubvenció negatív gazdasági hatást fejt ki 
az EU ipara számára, azaz nem lesz könnyű megtalálni 
azt a kapcsolódást, mely igazolja a közvetlen károko-
zást az EU iparának. 

Az ipar és a kiskereskedelem kapcsolata 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008 
december elején kiadott egy véleményt a kiskereskede-
lemről és ennek kapcsolatáról a beszállítókkal és a 
fogyasztókkal. A résztvevők azokat a gyakorlatokat 
mutatták be, hogy az adott országban hogyan működik 
a kiskereskedelem és a termelés, gyártás kapcsolata, 
van-e bármilyen változás vagy elmozdulás esetleges 
megállapodások, megegyezések felé. 

Két példát említettek meg: 
1. Franciaországban a közelmúltban a gyártók 5 

kiskereskedelmi szervezettel kötöttek megállapodást az 
alábbi területekhez kapcsolódva: 

 szellemi termékek tulajdonjoga ill. ennek védel-
me, 

 fizetési feltételek, 
 a termékek biztonságossága (az elmúlt időszak-

ban hangos volt a francia sajtó olyan szofa-faterméktől, 
amely a fogyasztókra nézve káros volt). 

2. A másik példa egy török eset volt, amely alapve-
tően a végfelhasználó biztonságát célozza: 

 a kiskereskedők felelőssége környezetvédelmi és 
organikus termékekre, 

 a kiskereskedők termékbiztonsági felelőssége, 
 az országban a beszállítók ahány országból 

származnak, annyiféle Magatartás Kódex alapján mű-
ködnek, tehát ezen a téren igen sokféle az a magatartá-
si szabály, amelyet szem előtt tartanak. 

A munkáltatói oldal jelezte, hogy a munkavállalói 
oldallal együtt az EU Bizottság Vállalkozási Főosztályá-
val tárgyalásokat fog folytatni ún. Önkéntes Magatartá-
si Szabályokról ill. nemzeti szintű megbeszéléseket 
javasolnak folytatni a kiskereskedelem és a beszállítás 
partnerei között. 

Gazdasági és pénzügyi krízis 
A résztvevők beszámoltak a gazdasági, pénzügyi 

krízis országukban tapasztalt hatásairól Sajnos minden 
ország képviselője kizárólag negatív hatásokról tudott 
számot adni, ami egyaránt érinti a piac valamennyi 
szereplőjét, mind munkaadói, mind pedig munkaválla-
lói szinten. 

A magyar résztvevők tájékoztatást adtak  
 a magyarországi gazdasági helyzetről, 
 a ruházati-, textil-, bőr-, és autóülés-gyártó ipar 

2008. évi teljesítményéről, 
 a gazdasági válság körülményei között tervezett 

kormányzati és szakmai érdekképviseleti lépésekről. 

A jelenleg folyó projektek 
A résztvevők tájékoztatást kaptak a jelenlegi pro-

jektekről, különös tekintettel a kutatás és fejlesztés 
témakörben (ERANET, azaz European Research Area 
Network) és a szociális párbeszéd témakörében (Tex-
til/Ruházati Megfigyelő Központok EU Hálózata). 

Meghirdették az Európai Technológia Platform 4. 
éves konferenciáját, amit 2009. április 1–2 között 
Brüsszelben tartanak „Az európai kutatástól az ipari 
innovációig” címmel. Ez igen különleges szakmai prog-
ram lesz, mivel 30 jelenleg is folyó, vagy éppen befeje-
zett, illetve hamarosan kezdődő európai textilkutatási 
projektet mutatnak be, olyan kiemelkedő szakemberek 
előadásaival, akiket az EU Bizottságtól, az iparból és 
tudományos akadémiákról delegáltak a programra.  

A konferenciára tervezett főbb témák: 
 az EU ipari kutatási politikájának és programja-

inak a jövője, 
 az Európai Textiltechnológiai Platform legutóbbi 

tevékenysége és eredményei, 
 a Jövőbeni Kezdeményezések Gyárai és ezek ki-

hatásai a textilipari kutatásokra, 
 a védőruházatra és védőtextíliákra vonatkozó EU 

piacvezető kezdeményezése. 
Magát a konferenciát 2009. március 31-én két 

szeminárium előzi meg. Az egyik az AITEX Infoday, 
amely az új textíliákról, a textilruházati ipar kutatásai-
ról és fejlesztéseiről szól, a másik az AslsKnown pro-
jekt, amely szemantika alapú tudásrendszer az európai 
háztartási textíliák vonatkozásában. 

 


