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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat het onevenwicht op de betalingsbalans tussen de EU en China duidt op 
verschillen qua maatschappelijk, economisch en democratisch model; is van mening dat 
ook de afwezigheid of de gebrekkige naleving van bepaalde rechten in China hiertoe 
bijdraagt; moedigt daarom de dialoog tussen beide partners aan;

2. is van oordeel dat China de EU voor de uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging van een 
ambitieus Europees industriebeleid is, gebaseerd op de vaststelling van strikte normen, de 
intensivering van de antidumpingmaatregelen, een evenwichtigere aanpak op het gebied 
van openbare aanbestedingen, onderzoek en innovatie, en groene economie; wijst erop dat 
een dergelijk industriebeleid slechts doeltreffend is als het op Europese schaal wordt 
opgezet en dat een nationale aanpak een coherent Europees optreden ten aanzien van 
China onmogelijk maakt;

3 is van oordeel dat de EU, als grootste wereldmarkt ook de grootste wereldproducent van 
normen moet blijven; dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen die op de interne 
Europese markt in omloop zijn de Europese voorschriften op sociaal, milieu- en 
volksgezondheidsgebied in acht nemen; verzoekt de Commissie snel een scenario voor te 
stellen voor de geleidelijke invoering van een stelsel van randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de grenzen;

4. wijst op de enorme investeringen van China in hernieuwbare energieën, maar gelooft dat 
de EU nog altijd goed is voor een koppositie indien zij haar inspanningen en haar 
investeringen vastberaden toespitst op het spaarzaam gebruik van de hulpbronnen en op 
groene economie;

5. roept de EU en China ertoe op partnerschappen te ontwikkelen op het gebied van O&O en 
industriële samenwerking in de toekomstgerichte sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare energiebronnen en de energie-efficiëntie.


