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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de EU en China: handelsonevenwicht?
(2010/2301(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2, 3, 6 en 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 153, 191, 207 en 218 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de artikelen 12, 21, 28, 29, 31 en 32 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Protocol inzake de toetreding van de Volksrepubliek China tot de 
Wereldhandelsorganisatie van 23 november 2001,

– gezien zijn resolutie van 5 februari 2009 en het verslag van zijn Directoraat-generaal 
extern beleid van juli 2011 over de handels- en economische betrekkingen met China1,

– gezien het gezamenlijke communiqué van de dertiende EU-China-top, die plaatsvond op 
6 oktober 2010 in Brussel,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Handel, groei en wereldvraagstukken –
Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie" (COM(2010)0612) en zijn 
resolutie van 27 september 2011 over een nieuw handelsbeleid voor Europa in het kader 
van de Europa 2020-strategie2,

– gezien zijn resolutie van 19 februari 2008 over de strategie van de EU voor markttoegang 
ten behoeve van Europese exporteurs3,

– gezien verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende 
beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de 
Europese Gemeenschap en de mededeling van de Commissie van 6 december 2006 
getiteld "Europa als wereldspeler: de handelsbeschermingsinstrumenten van Europa in een 
veranderende wereldeconomie",

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 mei 2011 getiteld "Een eengemaakte 
markt voor intellectuele-eigendomsrechten", het verslag van de Commissie van 
14 juli 2011 over de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten door de Europese 
douane en zijn resolutie van 18 december 2008 over de impact van namaak op de 
internationale handel4,

– gezien het verslag van de Wereldhandelsorganisatie van 5 juli 2011 betreffende de 

                                               
1 PB C 67E van 18.3.2010, blz. 132.
2 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2011)0412.
3 PB C 184E van 6.8.2009, blz. 16.
4 PB C 45E van 23.2.2010, blz. 47.
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maatregelen van China inzake de uitvoer van diverse grondstoffen en zijn resolutie van 
13 september 2011 over een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa1,

– gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over het toekomstig Europees internationaal 
investeringsbeleid2,

– gezien zijn resoluties van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten3 en over 
mensenrechten, sociale normen en milieunormen in internationale 
handelsovereenkomsten4,

– gezien zijn resolutie van 24 april 2008 over een routekaart voor hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie5,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over internationaal handelsbeleid in de 
context van de klimaatveranderingsvereisten6,

– gezien zijn resolutie van 5 februari 2009 over versterking van de rol van Europese kmo's 
in de internationale handel7,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 23 oktober 2011 en de slotverklaring van 
de G20-top: "Pour bâtir notre avenir commun, renforçons notre action collective au 
service de tous", gedaan te Cannes op 4 november 2011,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 2001 
er ruimschoots toe heeft bijgedragen dat het land is uitgegroeid tot de grootste uitvoerder 
van goederen ter wereld - goed voor 10,36 % van de uitvoer in 2010 - en tot tweede 
economische wereldmacht;

B. overwegende dat de EU de belangrijkste afzetmarkt is voor de Chinese uitvoer, die tussen 
2009 en 2010 met 39,5 % is gegroeid, en dat China de tweede handelspartner van de EU 
is;

C. overwegende dat sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst EU-China 
in 1985 de handelsbetrekkingen tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld zijn en dat die 

                                               
1 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2011)0364.
2 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2010)0446.
4 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2010)0434.
5 PB C 259E van 29.10.2009, blz. 77.
6 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2010)0445.
7 PB C 67E van 18.3.2010, blz. 101.
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overeenkomst dus verlengd moet worden;

D. overwegende dat de bilaterale handel tussen de EU en China sinds 1997 een 
wanverhouding in het voordeel van China vertoont en dat dit handelstekort in 2010 
neerkwam op 168,8 miljard euro tegenover 49 miljard in 2000;

E. overwegende dat de economische groei in Europa zwak is en in 2012 zou uitkomen op 
0,5 %, terwijl China fors groeit, met circa 9 %;

F. overwegende dat China zich sinds 2001 ertoe verbonden heeft om de WTO-regels na te 
leven, zijn handel te liberaliseren en zijn markt te openen;

G. overwegende dat de onderwaardering van de yuan China kunstmatige handelsvoordelen 
oplevert en dat de lidstaten van de G20 zich ertoe verbonden hebben om flexibeler 
wisselkoersen te bevorderen;

H. overwegende dat de EU in 2010 aan haar buitengrenzen meer dan 103 miljoen producten 
in beslag heeft genomen die verdacht werden van schending van intellectuele-
eigendomsrechten (IER), voor een totale waarde van 1,11 miljard euro, en dat 85 % van 
die goederen afkomstig waren uit China;

I. overwegende dat China, volgens zijn twaalfde vijfjarenplan, wellicht de strategische 
sectoren energie, bouw en vervoer zal ontwikkelen en geconfronteerd zal worden met 
grote behoeften inzake de ontwikkeling van diensten, wat Europese bedrijven nieuwe 
investeringskansen biedt;

Van wederkerigheid een uitgangspunt van het EU-handelsbeleid maken

1. verzoekt de Commissie het wederkerigheidsbeginsel toe te passen in het 
gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU met ontwikkelde en opkomende landen zoals 
China om gelijke concurrentievoorwaarden te garanderen en protectionisme te vermijden;

2. stelt vast dat de Chinese economie niet voldoet aan de criteria van een markteconomie 
zoals gedefinieerd door de WTO; roept de Commissie ertoe op met de Chinese regering 
samen te werken om de hinderpalen voor de status van markteconomie uit de weg te 
ruimen; benadrukt dat die status alleen zou mogen worden verleend wanneer China aan 
die criteria voldoet; dringt erop aan dat de EU regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van zijn toetredingsprotocol tot de WTO nakomt;

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel tarifaire en non-tarifaire belemmeringen bestaan, 
zoals bepaalde discriminaties ten aanzien van buitenlandse marktdeelnemers, met name in 
de bank-, verzekerings- en telecommunicatiesector, dat de tariefstructuur ingewikkeld is 
en dat de handel technische belemmeringen ondervindt, zoals het gebrek aan transparantie 
van de technische regels en de conformiteitsbeoordelingsprocedures of het Chinese 
verplichte certificatiesysteem (CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling tot de 
bepalingen van de overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen 
(OSCM), zijn specifieke subsidies niet stelselmatig aanmeldt;

4. constateert met bezorgdheid dat buitenlandse bedrijven moeilijk toegang krijgen tot 
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Chinese openbare aanbestedingen, terwijl de toegang tot Europese openbare 
aanbestedingen gegarandeerd is; betreurt dat China niet is toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten (OOA) hoewel het zich daartoe verbonden had 
in zijn toetredingsprotocol tot de WTO; verzoekt de Commissie om snel een Europees 
instrument uit te werken om Europese bedrijven een betere toegang tot buitenlandse 
openbare aanbestedingen te garanderen, waarbij de handelspartners van de EU, zoals 
China, worden aangemoedigd om hun overheidsopdrachten open te stellen en 
protectionistische maatregelen op te heffen;

5. wijst erop dat de exportkredieten die de Chinese autoriteiten en banken verlenen, 
handelsverstoringen in de hand werken; roept China bijgevolg op om de richtsnoeren van 
de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten na te leven; roept 
de Commissie op om de inspanningen van de OESO om China aan die regeling te doen 
deelnemen, te begeleiden; moedigt China ook aan om ondertekenaar te worden van het 
verdrag van de OESO inzake de bestrijding van omkoperij;

6. wijst erop dat de belangrijkste manier waarop buitenlandse bedrijven zich in China mogen 
vestigen, het mechanisme van joint venture is. Dat is een erg strak keurslijf dat al te vaak 
wordt geassocieerd met de overdracht van strategische technologieën die de ontwikkeling 
van het concurrentievermogen van China ten goede kunnen komen, ten nadele van de 
Europese industrie op gebieden waar de EU vooroploopt;

7. roept de EU op om bij illegale handelspraktijken van China zo veel mogelijk gebruik te 
maken van de handelsbeschermingsinstrumenten overeenkomstig de WTO-regels, 
namelijk antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en China in eerlijke omstandigheden te laten verlopen;

De Europese industriële belangen verdedigen

8. betreurt de ontoereikende bescherming van IER in China en het gebrek aan concrete 
middelen die Europese bedrijven, met name kmo's, ter beschikking worden gesteld om 
inbreuken op IER doeltreffend te bestrijden; is ingenomen met de beslissing van de
Commissie om een herziening van de richtlijn betreffende de handhaving van IER voor te 
stellen; wenst dat China het bestaande internationale recht inzake de bescherming van 
IER, en meer bepaald de bestrijding van namaak, in zijn nationale wetgeving blijft
omzetten, en dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten dit daadwerkelijk toepassen; 
betreurt dat China niet deelneemt aan de onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA); roept de Commissie en 
de lidstaten op tot een grotere douanesamenwerking in de EU en met derde landen, met 
name bij de inbeslagname van nagemaakte goederen, en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

9. stelt vast dat 97 % van de zeldzame aardmetalen die in de wereld worden gebruikt, uit 
China komt, en roept het land op om zijn handelspartners een eerlijke en duurzame 
bevoorrading daarvan te garanderen; verzoekt de Commissie speciaal aandacht te 
besteden aan eventuele beperkingen van China inzake de uitvoer van zijn grondstoffen; 
wijst in dat verband op de veroordeling van China door de WTO op 5 juli 2011 omdat het 
voor bepaalde grondstoffen exportbeperkingen had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig grondstoffengebruik uit te stippelen, via een 
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grotere energie-efficiëntie, recycling, vermindering van het gebruik van hulpbronnen en 
de ontwikkeling van industriële samenwerking in de toekomstgerichte sectoren van de 
groene economie;

10. verzoekt de Commissie te onderhandelen over een ambitieuze investeringsovereenkomst 
EU-China om een beter klimaat te scheppen voor Europese investeerders in China en de 
Chinese kapitaalstromen naar de EU naar een hoger niveau te tillen;

Een einde maken aan monetaire concurrentie

11. wijst erop dat China staatsschuld van lidstaten van de eurozone aanhoudt; onderstreept dat 
het aanhouden van die schuld een nieuwe politieke dimensie heeft gekregen door de zware 
schuldproblemen in de eurozone; verzoekt de Commissie om met de ECB en de lidstaten 
beraad te starten over de oprichting van een gecoördineerd systeem om de houders van die 
staatsschuld te identificeren; vraagt zich af in hoeverre de EU met China over handel kan 
onderhandelen aangezien dit land bijdraagt aan de financiële stabilisering van de 
eurozone;

12. onderstreept dat de chronische onderwaardering en de oninwisselbaarheid van de yuan de 
Chinese export een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren, terwijl China een derde van 
de wereldwijde deviezenreserves aanhoudt; wijst erop dat de mondiale economische en 
commerciële stabiliteit in gevaar is als de internationale financiële regulering en de 
macro-economische coördinatie tussen de G20-landen niet worden versterkt; roept China 
op om de yuan tot een gepaste wisselkoers te laten opwaarderen; wijst erop dat de EU, 
volgens de bepalingen van de Europese verdragen, bij onhoudbare wereldwijde monetaire 
wanverhoudingen een wisselkoersbeleid kan aannemen;

De handelsbetrekkingen anders organiseren

13. verzoekt de lidstaten om te eisen dat buitenlandse ondernemingen de Europese sociale 
normen en milieunormen en de duurzaamheid van de werkgelegenheid in acht nemen 
wanneer zij Europese bedrijven overnemen of dochterondernemingen in de EU vestigen; 
verzoekt de Commissie om een instelling op te richten die als taak heeft buitenlandse 
strategische investeringen vooraf te onderzoeken, naar het model van de CFIUS-
commissie in de Verenigde Staten, om een duidelijk beeld te krijgen van de 
ondernemingen die op Europees grondgebied actief zijn en er investeren;

14. dringt erop aan dat de EU een hervorming van de WTO-regels over de organisatie van de 
handelsbetrekkingen voorstelt, met inbegrip van dwingende normen op sociaal en 
volksgezondheidsgebied, gezamenlijk uitgewerkt met de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de VN;

15. verzoekt de EU een strategie te ontwikkelen om gedwongen overdrachten van technologie 
te voorkomen; wenst in dat verband dat de procedure van nauwere samenwerking inzake 
het gemeenschapsoctrooi snel wordt afgerond;

16. dringt erop aan dat alle goederen die op de interne Europese markt in omloop zijn de 
Europese regels en voorschriften strikt in acht nemen en verzoekt de Commissie snel een 
met de WTO-regels strokend scenario voor te stellen voor de geleidelijke invoering van 
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een stelsel van randvoorwaarden voor de handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen wat goederen uit derde landen betreft die deze normen niet naleven;

De wereldrol van China onder de loep nemen

17. onderstreept de groeiende invloed van China op het gebied van de internationale handel; 
roept de EU derhalve op om de economische, sociale en milieueffecten van de 
toenemende investeringen van China in de ontwikkelingslanden, en met name in Afrika, 
nauwlettend in het oog te houden;

18. wijst erop dat China de grootste emittent van broeikasgassen ter wereld is; dringt erop aan 
dat de EU aan de WTO voorstelt om in de regels over de organisatie van de internationale 
handelsbetrekkingen milieu- en klimaatvereisten te verwerken door doeltreffende 
milieuvoorschriften uit te vaardigen;

19. wijst erop dat China geen traditionele ontwikkelingshulp meer ontvangt van de EU maar 
nu over een strategisch partnerschap beschikt; verzoekt de Commissie om bij haar 
hervorming van het algemene preferentiestelsel (APS) rekening te houden met de 
ontwikkelingen van de wereldeconomie en de opkomst van een aantal meer gevorderde 
ontwikkelingslanden, zoals China, die nu op wereldniveau concurreren;

De EU wapenen tegen de wereldwijde concurrentie

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde haar concurrentievermogen te behouden tegenover 
nieuwe grote spelers uit de industrie en de onderzoekswereld, een ambitieus 
gemeenschappelijk industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is op onderzoek en innovatie, 
innoverend gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met projectobligaties - en de ontwikkeling 
van kmo's ondersteunt, met name via toegang tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in Europa zijn gemaakt, onder meer door de 
"made in"-etikettering te verbeteren;

21. wenst dat de EU haar economisch, budgettair, fiscaal en politiek bestuur versterkt om een 
geloofwaardige en invloedrijke gesprekspartner op het internationale toneel te worden; 
roept de Raad en de Commissie ertoe op met één stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en overeenkomsten het standpunt van de EU verzwakken; 
spoort de EU ertoe aan om ten aanzien van China een langetermijnstrategie te ontplooien;

22. draagt zijn Voorzitter op deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Daags voor de opening van de G20-top, op 1 november 2011, verklaarde de president van de 
Volksrepubliek China, Hu Jintao, dat « China van plan was om met Europa […] een 
partnerschap op voet van gelijkheid aan te gaan, gebaseerd op wederzijds respect, 
vriendschap en vertrouwen, een partnerschap van samenwerking in het teken van wederzijdse 
voordelen, win-winsituaties en gemeenschappelijke ontwikkeling […] ». Die verklaring, in 
volle Europese staatsschuldencrisis, toont aan dat de Chinese economie zich niet lang een 
groeivertraging in Europa kan veroorloven. 

In wezen verklaart China hiermee dat het de groei van zijn handelspartners nodig heeft om 
zijn eigen economische ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande interne veranderingen op
gang te houden, met name op het vlak van binnenlands verbruik en verhoging van de 
levensstandaard van zijn bevolking. Die structurele ontwikkeling is vastgelegd in het twaalfde 
Chinese vijfjarenplan (2011-2015), waarin de klemtoon ligt op het weer in evenwicht brengen 
van de Chinese groei via een hoger binnenlands verbruik en duurzame ontwikkeling. 

Deze verandering van model biedt nieuwe kansen voor de Europese economie, op voorwaarde 
dat die doelstellingen geflankeerd worden door krachtdadige beslissingen van de Chinese 
autoriteiten inzake markttoegang, toezicht op buitenlandse investeringen, bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten en opheffing van technische handelsbelemmeringen. Mochten 
al deze hinderpalen uit de weg geruimd worden, dan zou dat het handelsverkeer weer in 
evenwicht brengen en de Europese economie opnieuw doen groeien. Want Europa heeft 
China nodig en China Europa. 

In die geest moet een nieuwe fase in de handelsbetrekkingen tussen de EU en China van start 
gaan, gebaseerd op een partnerschap op voet van gelijkheid, in het teken van wederzijdse 
voordelen en gemeenschappelijke ontwikkeling. Die wederkerigheid eisen de Europeanen 
trouwens al lang.

De opening van het handelsverkeer heeft de hoofdzakelijk exportgerichte Chinese economie 
geen windeieren gelegd: sinds 30 jaar kan ze bogen op een groei van bijna 10% per jaar. 
Tegen 2050 zal China zijn uitgegroeid tot de machtigste economie ter wereld. 

Daartegenover staat dat de EU – de grootste handelsmacht en de belangrijkste 
uitvoerbestemming voor de VRC – haar handelstekort zag uitdiepen van 49 miljard euro in 
2000 tot 168,8 miljard in 2010 en tegelijkertijd een geringe groei optekende, waardoor in de 
meeste lidstaten het begrotingstekort opliep. 

Er is dus duidelijk een wanverhouding, waarvan de oorzaken moeten worden onderzocht en 
waarvoor mogelijke oplossingen moeten worden voorgesteld in het kader van een hernieuwd 
partnerschap, gebaseerd op de beginselen van wederkerigheid en eerlijke concurrentie. 

I – OORZAKEN VAN ONEVENWICHTIGHEDEN

Europese bedrijven kunnen momenteel niet in China investeren onder soortgelijke 
voorwaarden als die welke gelden voor Chinese investeringen in Europa.
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Handelsbarrières die de toegang tot de Chinese markten belemmeren

Ondanks de vooruitgang die Peking heeft geboekt in het wegwerken van handelsbarrières die 
de toegang tot zijn markten belemmeren, blijven er nog veel hinderpalen bestaan, getuige het 
jongste verslag van de Europese Kamer van Koophandel in China: van de Europese 
bedrijfsleiders die in China actief zijn, voelde 43% zich in 2011 gediscrimineerd door de 
maatregelen van Peking, tegenover 33% in 2010. In datzelfde verslag staat zelfs te lezen dat « 
recente maatregelen de openstelling van de markt nog meer beperken, wat vragen oproept 
over de wil om voor alle marktspelers duurzame kansen te scheppen ». 

Andere handelsbelemmeringen blijven bestaan, zoals de toekenning van uitvoersubsidies en 
exportkredieten in bepaalde sectoren, de vereiste nationale certificaties of het gebrek aan 
transparante voorschriften.

Een beperkte toegang tot Chinese openbare aanbestedingen

Deelnemen aan Chinese openbare aanbestedingen is voor Europese bedrijven een 
onmogelijke opgave. Afgezien van problemen met ingewikkelde voorschriften blijven de 
volumes en terreinen van openbare aanbestedingen beperkt en het gebrek aan transparantie en 
concurrentie alsook normen die niet met de internationale regels stroken, zijn factoren die 
Europese bedrijven uitsluiten.

Overdrachten van technologie en de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten 
(IER)

De meeste ondernemingen die in China willen investeren zijn hightechbedrijven. Het Chinese 
joint venture-mechanisme belet buitenlandse investeerders echter om 
meerderheidsaandeelhouder te worden in de auto- of telecommunicatiesector. 

Bovendien schrikt de geringe bescherming van intellectuele eigendom in China – dat niet 
deelneemt aan de ACTA-onderhandelingen – Europese investeerders steeds meer af. In dit 
verband zij aangestipt dat de groei van de Chinese uitvoer gepaard gaat met een stijging van 
de hoeveelheid in beslag genomen namaakgoederen aan de buitengrenzen van de EU: in 2010 
kwam 85% van de door de Europese douane in beslag genomen goederen die inbreuk 
maakten op intellectuele-eigendomsrechten, uit China. 

Grondstoffen

Het Chinese beleid inzake grondstoffen - en met name de voor de Europese geavanceerde 
sectoren belangrijke zeldzame aardmetalen - veroorzaakt steeds meer spanningen. China 
concentreert 97% van de wereldproductie daarvan en heeft daaromtrent exportbeperkingen 
ingevoerd, officieel om voorrang te geven aan de binnenlandse vraag. Bepaalde Chinese 
praktijken betreffende andere grondstoffen zijn trouwens aangevochten bij het orgaan voor 
geschillenbeslechting van de WTO, dat China in juli 2011 in het ongelijk heeft gesteld. 

De muntkwestie
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Terwijl de Verenigde Staten en Europa, de twee grote partners van China, « vlottende » 
munten hebben, vormt de onderwaardering en de oninwisselbaarheid van de yuan, die 
neerkomt op monetaire dumping van ongeëvenaarde omvang, een prangend probleem. 
Dankzij die onderwaardering kon China niet alleen bijna 3200 miljard dollar aan 
deviezenreserves opbouwen en zijn investeringen in Europa ontwikkelen om 
spitstechnologieën te verwerven, maar ook een deel van de staatsschuld van bepaalde 
Europese landen opkopen, zonder dat wij weten – bij gebrek aan een meetinstrument –
hoeveel het daarvan aanhoudt, hetgeen ook geldt voor de investeringen. 

Omgekeerd heeft China ook kritiek aan ons adres: op het ingewikkelde systeem van de 
douanerechten voor landbouwproducten en de subsidies van het GLB, op technische 
handelsbelemmeringen of op de beperkingen van buitenlandse investeringen door de EU-
lidstaten… Dit verslag bevat adviezen over de actie die de EU inzake de Chinese 
investeringen op haar grondgebied moet ondernemen, met inachtneming van het WTO-kader. 
Het toont vooral dat het nodig is een Europees economisch en industriebeleid uit te werken 
opdat de EU eerlijk handel kan drijven met China, wars van enig protectionisme. 

II. WEDERKERIGHEID CENTRAAL IN EEN NIEUW PARTNERSCHAP

Op deze eerste, noodzakelijke stap - namelijk de openstelling van onze respectieve grenzen, 
na decennia van koude oorlog - moet een « win-win »-partnerschap volgen. Dat is niet meer 
dan logisch want China heeft ruimschoots geprofiteerd van de liberalisering van het 
handelsverkeer. Het te zoeken evenwicht móet er komen want in de crisis die Europa nu 
doormaakt, is de publieke opinie niet ongevoelig voor beschuldigende uitlatingen aan het 
adres van China, dat wordt beschouwd als de oorzaak van al ons onheil. 

De visie van Europa bestaat erin zich niet af te sluiten noch zich volledig open te stellen. 
Beide houdingen druisen in tegen de Gemeenschapsgedachte en tegen het belang van Europa 
en de Europeanen, die een gereguleerde, evenwichtige en multilaterale visie op internationale 
betrekkingen voorstaan. De aanpak van Europa bestaat in het opbouwen van partnerschappen 
op basis van welgemeendheid en wederkerigheid, twee factoren die spanningen verminderen 
en gedeelde groei opleveren. 

Eerlijke toegang tot de markten en eerlijke internationale concurrentie

Europese bedrijven moeten onder dezelfde voorwaarden toegang krijgen tot de Chinese markt 
als Chinese bedrijven tot de Europese. China moet dringend toetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten (OOA), zijn normen en standaarden aan de 
internationale normen aanpassen, gemeenschappelijke standaarden in de toekomstgerichte 
sectoren uitwerken en een einde maken aan de afscherming van de toegang tot zijn markt, 
onder meer via het vergunningenstelsel, rechtstreekse steun en de belemmeringen van 
overheidsopdrachten. Daarnaast dient de EU een strategie te ontwikkelen om gedwongen 
overdrachten van technologie te voorkomen. Ook het vraagstuk van de procedure van 
nauwere samenwerking inzake het gemeenschapsoctrooi moet snel worden opgelost. 

Tevens is het absoluut noodzakelijk na te denken over een hervorming van de WTO om de 
naleving af te dwingen van gemeenschappelijke voorschriften op sociaal, milieu- en 
volksgezondheidsgebied, die gezamenlijk zijn uitgewerkt met de IAO, de WHO en de VN. In 
dat toekomstige dwingende kader moet worden gedacht aan de geleidelijke invoering van een 
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stelsel van randvoorwaarden voor de handelsbetrekkingen. Ten slotte is er de gevoelige 
kwestie van China's status van markteconomie: de Commissie zou zich tot doel moeten 
stellen de Chinese regering te begeleiden bij haar inspanningen om de huidige hinderpalen uit 
de weg te ruimen. 

Nieuwe instrumenten voor meer transparantie

In tegenstelling tot de Verenigde Staten weet de EU niet precies in hoeverre China in de 
economie van de lidstaten is doorgedrongen, of het nu gaat om investeringen of de aankoop 
van staatsobligaties. Dat ze dat niet weet, schaadt uiteraard het Europese belang en voedt 
allerlei waanvoorstellingen. De EU moet meetinstrumenten creëren naar het model van de 
Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) om buitenlandse bezitters van 
staatsschuld in kaart te brengen. De EU zou ook een jaarverslag moeten publiceren over de 
mate waarin China de verplichtingen van zijn toetredingsprotocol tot de WTO nakomt, en 
beter gebruik moeten maken van de handelsbeschermingsinstrumenten die zij ter beschikking 
heeft.

De onderwaardering en de oninwisselbaarheid van de yuan schaden de transparantie en de 
oprechtheid van de handelsbetrekkingen. Daarom moet de EU bij de Chinese autoriteiten 
aandringen en ze aanmoedigen om met de reeds gestarte inspanningen door te gaan. We 
mogen niet vergeten dat de EU, volgens de Europese verdragen, bij onhoudbare wereldwijde 
monetaire wanverhoudingen een wisselkoersbeleid kan aannemen.

Een nieuw kader voor de betrekkingen EU-China

De handelsbetrekkingen tussen de EU en China zijn op 30 jaar tijd aanzienlijk veranderd, net 
als de groeiende invloed van China op het internationale toneel. Het is dus noodzakelijk dat 
de EU en China de voorwaarden van hun samenwerkingsovereenkomst uit 1985 actualiseren. 
China mag dan nog niet als een markteconomie kunnen worden beschouwd, wel moeten in 
die overeenkomst dwingender voorschriften inzake in- en uitvoer van producten komen te 
staan.

In de nieuwe investeringsovereenkomst zou rekening moeten worden gehouden met de 
noodzaak van onbeperkte toegang tot Chinese openbare aanbestedingen tegen dezelfde 
voorwaarden als in Europa. De EU moet bovendien de economische, sociale en 
milieueffecten van de groeiende investeringen van China in de ontwikkelingslanden, en met 
name in Afrika, nauwlettend in het oog houden.

----

De EU moet dringend een gecoördineerd herindustrialiseringsbeleid en een onderzoeks- en 
innovatiebeleid ten uitvoer leggen dat een antwoord biedt op de nieuwe mondiale uitdagingen. 
Vanuit dit oogpunt zou het bijvoorbeeld nuttig zijn dat de EU de aankoop van Europese 
producten aanmoedigt.

Uiteraard is absoluut een betere coördinatie tussen de lidstaten nodig opdat hun bilaterale 
betrekkingen met China het standpunt van de EU ten aanzien van dat land niet verzwakken.

Betere coördinatie is trouwens niet alleen vereist voor handelsaangelegenheden. Wij komen 
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op voor het model van een open sociale markteconomie - zij het met hoge eisen inzake 
wederkerigheid om het belang van de Europeanen te beschermen -, maar willen daarnaast ook 
onze opvatting over ontwikkeling, democratie en mensenrechten uitdragen en verdedigen. 
Sociale en economische vooruitgang gaan volgens ons immers nauw samen met de invoering 
van democratische instellingen.


