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1. Sammendrag

Andrageren mener, at den økonomiske og handelsmæssige konkurrence fra Kina fører til en 
betydelig stigning i arbejdsløsheden i Europa, hvorved EU's samfundsstruktur svækkes. På 
den baggrund ønsker han indførelse af europæiske toldafgifter på varer importeret fra Kina.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Handlen med Kina - både import og eksport - er steget drastisk, siden Kina blev medlem af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) i 2001. Vores handel med Kina har øget EU's 
konkurrencedygtighed ved at give adgang til billige forsyninger og ved at øge efterspørgslen 
efter europæiske kvalitetsprodukter. 

Kina er i dag EU's mest hurtigtvoksende eksportmarked. Billige kinesiske importvarer har 
også været med til at holde inflationen i EU på et lavt niveau.  

I WTO forpligter medlemmerne sig gensidigt til ikke at hæve deres toldsatser over bestemte 
niveauer fastlagt ved fælles overenskomst og til at behandle alle partnere lige. Dette skaber 
gennemsigtighed og forudsigelighed og undgår et scenarie, hvor det ville stå medlemmerne 
frit for at hæve toldsatserne for at blokere for mere konkurrencedygtige importvarer fra 
tredjelande eller at behandle deres partnere forskelligt. Historien har vist, hvor ødelæggende 
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en sådan protektionisme kan være.

Følgelig er en generel indførelse af særlige toldafgifter på importvarer fra Kina ikke et 
middel, som EU vil benytte sig af, eftersom dette ville være i strid med vore WTO-
forpligtelser. Når dette er sagt, skal det samtidig siges, at WTO-reglerne giver medlemmerne 
mulighed for at indføre antidumpingafgifter for at beskytte industrier mod illoyal konkurrence 
fra tredjemarkeder. Med hensyn hertil undersøger Kommissionen omhyggeligt alle de klager, 
som den modtager fra EU's industri."


