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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat het handelsonevenwicht tussen de EU en China duidt op verschillen qua 
maatschappelijk, economisch en democratisch model en specifieke eigenschappen op het 
gebied van de demografie en de natuurlijke hulpbronnen en dat de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten, met name democratische rechten en sociale en 
werknemersrechten, in China hiertoe bijdraagt; erkent dat er zekere inspanningen worden 
geleverd om het gebrek aan evenwicht te corrigeren, maar dat deze ontoereikend blijven;
spoort daarom aan tot constructief engagement en een strategie voor een nauwere en meer 
verantwoordelijke dialoog tussen beide partners die gebaseerd is op wederzijds begrip;

2. wijst erop dat China in 2016 de status van markteconomie krijgt en verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om na 2016 handelsbeschermingsmechanismen te 
behouden indien nodig, onder meer ten behoeve van de Europese innoverende kmo's;
dringt erop aan dat China zijn WTO-verbintenissen naleeft door zijn markt volledig open 
te stellen voor goederen en diensten en buitenlandse investeringen; dringt erop aan dat de 
EU en China een handelsbeleid voeren dat de economische en sociale samenwerking en 
ontwikkeling van beide partijen vergemakkelijkt; meent dat beide partijen zowel voor 
uitdagingen als voor grote kansen staan; onderstreept dat de aangroeiende vraag in de 
opkomende economieën een kans biedt voor de EU om te profiteren van de voordelen van 
de globalisering door de uitvoer van goederen en diensten naar nieuwe markten verder te 
intensiveren; benadrukt de noodzaak van positieve wederkerigheid, met name voor 
overheidsopdrachten; vindt het jammer dat China gebruik blijft maken van diverse non-
tarifaire belemmeringen die de een ernstige rem zetten op de aanwezigheid van Europese 
ondernemingen op de Chinese markt omdat ze de Europese bedrijven op kosten jagen en 
hun afzetmogelijkheden beperken; onderstreept dat de toegang tot bepaalde 
sleutelsectoren begrensd blijft als gevolg van de beperkingen die zijn opgelegd aan de 
investeringen in strategische sectoren;

3. vestigt de aandacht op het feit dat de Europese ondernemingen geneigd zijn hun activiteit 
naar China te verplaatsen met als doel kostenverlaging en winstmaximalisatie, wat echter 
nadelig is voor de werkgelegenheid in de Unie en voorbijgaat aan de streefdoelen die de 
Unie zich heeft gesteld op het vlak van het verminderen van de luchtvervuiling en het 
waarborgen van de sociale en werkgelegenheidsnormen;

4. is van oordeel dat China de EU voor de uitdaging stelt om een ambitieus en proactief 
Europees industriebeleid ten uitvoer te leggen, dat gebaseerd moet zijn op:

– de vaststelling, de toepassing en de naleving van strikte normen,

– de intensivering van legitieme antidumpingmaatregelen,

– een meer ambitieuze, coherente en evenwichtige aanpak op het gebied van Europese 
overheidsopdrachten, met name om de toegang van de Europese bedrijven tot de 
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Chinese markt te verbeteren,

– het streven naar onderzoek en innovatie,

– eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten;

– en bevordering van een groene en duurzame economie;

5. wijst erop dat een dergelijk industriebeleid slechts doeltreffend is als het op Europese 
schaal wordt gecoördineerd, ontwikkeld en uitgevoerd en dat een louter nationale aanpak 
een coherent en efficiënt EU-optreden ten aanzien van China onmogelijk maakt;

6. benadrukt dat de zwakke bescherming tegen namaak en het gebrek aan bereidheid bij de 
Chinese overheid om de namaak van producten aan te pakken, belemmeringen vormen 
voor de verdere expansie en meer investeringen van Europese ondernemingen in China;
verzoekt de Commissie in het kader van de betrekkingen tussen de EU en China en tijdens 
de nieuwe ronde van macro-economische onderhandelingen, passende maatregelen ter 
bestrijding van namaak vast te stellen;

7. wijst erop dat de Chinese maatregelen ter beperking van de markttoegang en het gebrek 
aan afdoende bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten de 
expansiemogelijkheden van de Europese ondernemingen in China aanzienlijk inperken;
roept daarom China dringend op tot grotere economische openheid;

8. stelt vast dat de technische belemmeringen voor buitenlandse bedrijven in stand worden 
gehouden en dat bij sommige Chinese reguleringsorganen de tendens naar ongelijke 
behandeling sterker wordt, en constateert bovendien een gebrek aan transparantie in de 
regelgeving;

9. stelt verontrust vast dat China de vrije wereldhandel in zeldzame aardmetalen en afgeleide 
producten blijft belemmeren en de beperkende maatregelen nog stringenter heeft gemaakt 
door de exportquota's nu ook voor legeringen van zeldzame aardmetalen te verlagen; roept 
de Commissie ertoe op vastberaden met China samen te werken om overeenkomsten te 
bereiken die voor beide partijen voordelig zijn en in overeenstemming zijn met 
milieurecht en het internationaal handelsrecht;

10. meent dat indien de Commissie een mechanisme opzet voor de uitwisseling van 
informatie betreffende intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen inzake de handel met China, dit een coherent beleid ten aanzien van China in de 
hand zal werken;

11. acht het belangrijk dat beide zijden het eens worden over een investeringskader en dat 
wordt gezocht naar raakvlakken tussen de EU 2020-strategie en het Chinese vijfjarenplan;

12. maakt zich zorgen om het gebrek aan wil bij de Chinese autoriteiten om de 
internetbeveiliging te verbeteren en de cybercriminaliteit te vervolgen, aangezien deze de 
veiligheid van het wereldwijde net en de informatie ondermijnt en aanzienlijke negatieve 
gevolgen heeft voor de EU op economisch en sociaal vlak;
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13. wijst op de vorderingen die China heeft gemaakt bij het ontwikkelen en het introduceren 
van zijn eigen normen en spoort China en de EU ertoe aan samen te werken in het kader 
van de internationale onderhandelingen over normen; is van oordeel dat de EU, als 
grootste wereldmarkt, ook de grootste wereldproducent van normen moet blijven, in het 
bijzonder voor strategische sectoren; dringt er bijgevolg op aan dat voor alle goederen die 
op de interne Europese markt in omloop zijn, de normen op sociaal, milieu- en 
volksgezondheidsgebied strikt worden nageleefd; dringt er bij de lidstaten op aan dat zij 
de instrumenten voor markttoezicht versterken om ervoor te zorgen dat alleen goederen 
die aan de EU-normen beantwoorden, in de interne markt binnenkomen; verzoekt de 
Commissie na te gaan of een gemeenschappelijke EU-aanpak van het markttoezicht een 
passend instrument is om de bestaande toezichtregeling te ondersteunen;

14. wijst erop dat China zwaar investeert in energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën, die 
ook overheidssteun krijgen en dat dit een uitdaging vormt voor de eigen fabrikanten van 
de EU die werkzaam zijn op het gebied van hernieuwbare energie, merkt op dat volgens 
het wereldwijd overzicht inzake hernieuwbare energie voor 2010 dat is uitgegeven door 
het Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), dat gesteund wordt 
door het Internationaal Energieagentschap en de Verenigde Naties, China in 2009 de 
meeste capaciteit hernieuwbare energie heeft aangeleverd (37 GW van de wereldwijde 
toename van 80 GW); dringt aan op urgente maatregelen en een sterker engagement om 
ervoor te zorgen dat de EU op deze gebieden nog altijd goed is voor een koppositie en 
geen netto-invoerder van technologieën voor hernieuwbare energie wordt, door de 
onderzoeksinspanningen van de EU toe te spitsen op het efficiënt hulpbronnenbeheer en 
op groene economie en door te investeren in een duurzame, evenwichtige en geïntegreerde 
economie; waarschuwt voor het oneigenlijke gebruik van handels- en 
investeringsbelemmeringen

15. onderstreept dat China de eerste plaats in de wereldranglijst bekleedt wat het aantal 
windmolenparken betreft, dat de Chinese en Indiase producenten van windmolenturbines 
zich plaatsen onder de eerste tien en dat China momenteel de grootste producent van 
fotovoltaïsche zonnepanelen ter wereld is; roept de Commissie en de lidstaten op om in de 
EU maatregelen te nemen voor de ontwikkeling en eco-efficiënte productie van deze 
technologie en andere innovatieve technologieën die nodig zijn voor het bereiken van de 
ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van broeikasgasemissies;

16. is van mening dat de stijging van de nationale vraag en de voortzetting van de 
economische hervormingen in China van doorslaggevend belang zullen zijn voor het 
bevorderen van een evenwichtiger marktklimaat en het terugdringen van de bilaterale 
tekorten; spoort het land aan tot een noodzakelijke hervorming van de bankdiensten en de 
totstandbrenging van een reële markt voor consumentenkrediet;

17. roept de EU en China ertoe op strategische partnerschappen te ontwikkelen op het gebied 
van O&O en industriële, technologische en op innovatie gerichte samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene economie, zoals consumptievermindering, 
recycling en "urban mining" (stedelijke mijnbouw), het doeltreffend en duurzaam gebruik 
van grondstoffen, zeldzame aardmetalen en andere strategische hulpbronnen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare energiebronnen en de energie-efficiëntie, door 
middel van
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– het delen en gezamenlijk produceren van technologie op het gebied van hernieuwbare 
energie, en gezamenlijke O&O-programma's,

– het verbeteren van de transparantie en de betrouwbaarheid van gegevens inzake 
energie en de uitwisseling van beste praktijken en informatie,

– het versterken van het partnerschap in het kader van het ITER-project;

18. dringt er op aan dat de EU extra inspanningen levert om haar grondstoffenbevoorrading 
veilig te stellen door onderzoek te doen naar duurzame alternatieven;

19. merkt op dat China beperkingen blijft opleggen aan de export van grondstoffen, in de 
vorm van heffingen en quota, tegen de wil van de Wereldhandelsorganisatie in, waardoor 
de totale prijs van de grondstoffen kunstmatig de hoogte in wordt gejaagd en de 
binnenlandse prijs daalt, wat de Chinese producenten een significant concurrentievoordeel 
oplevert;

20. herinnert eraan dat China nagenoeg 97% in handen heeft van de voorraad van zeldzame 
aardmetalen, waarvoor de Chinese autoriteiten quota hebben ingesteld die de uitvoer 
beperken, met als gevolg een stijging van de aankoopprijs voor het Europese 
bedrijfsleven, dat benadeeld wordt ten opzichte van de Chinese ondernemingen;

21. roept de EU en China ertoe op strategische partnerschappen te ontwikkelen op het gebied 
van O&O door middel van nauwere samenwerking tussen Chinese en EU-universiteiten 
en onderzoeksinstituten, gemeenschappelijke academische en opleidingsprogramma's en 
een grotere mobiliteit van onderzoekers; is blij dat de Europese programma's toegankelijk 
zijn voor Chinese onderzoeksteams en dringt erop aan dat de Chinese programma's ook 
worden opgesteld voor Europese onderzoekers; moedigt de totstandbrenging van 
technologische partnerschappen aan om de gemeenschappelijke uitdaging te kunnen 
aangaan om hulpbronnenefficiënte productietechnieken en samenwerkingsprogramma's 
op onderzoeksgebied te ontwikkelen in het wederzijds belang van de Europese en de 
Chinese bevolking;

22. dringt aan op een evaluatie van de impact van de Speciale Economische Zones van China 
in de Noord-Afrikaanse landen en de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara , met name in 
de landen waarmee de EU handelsakkoorden heeft gesloten; wijst er verontrust op dat de 
Chinese politiek in Afrika dramatische gevolgen kan hebben voor de natuurlijke 
hulpbronnen en een uitdaging vormt voor het ontwikkelingsbeleid van de EU; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het handelsbeleid van de Unie ten aanzien van China in 
overeenstemming is met het ontwikkelingsbeleid van de Unie in Afrika.
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