
CM\866804NL.doc PE464.864v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

6.5.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1217/2010, ingediend door Claudio Pettenati (Italiaanse 
nationaliteit), over concurrentie uit China en Europese werkloosheid

1. Samenvatting verzoekschrift

De economische en commerciële concurrentie uit China zou een aanzienlijke verhoging van 
de werkloosheid in Europa tot gevolg hebben en een verzwakking veroorzaken van de sociale 
samenhang in de Europese Unie. Vanuit die overweging wordt in het verzoekschrift gevraagd 
om de introductie van invoerheffingen op goederen die afkomstig zijn uit China.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

De handel met China – zowel export als import – is enorm toegenomen sinds China in 2001 
lid is geworden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Onze handel met China heeft het 
concurrentievermogen van de EU vergroot doordat wij toegang hebben gekregen tot 
goedkope bevoorrading en door een stijging van de vraag naar kwaliteitsproducten uit Europa. 

Vandaag is China de snelst groeiende exportmarkt van Europa. Goedkope invoerproducten uit 
China helpen ook om de inflatie in Europa laag te houden. 

De leden van de WTO verbinden zich er onderling toe hun tarieven niet boven bepaalde 
afgesproken niveaus te laten uitkomen en alle partners op dezelfde manier te behandelen. Dit 
zorgt voor transparantie en voorspelbaarheid en verhindert dat leden hun tarieven verhogen 
om competitievere importproducten uit derde landen tegen te houden of hun partners niet 
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allemaal op dezelfde wijze behandelen. De geschiedenis heeft ons geleerd hoe vernietigend 
zulk protectionisme kan zijn.

Algemene invoerheffingen specifiek voor importproducten uit China zijn geen optie voor de 
EU omdat deze zouden ingaan tegen onze verplichtingen in het kader van de WTO. De WTO-
voorschriften laten de leden van de WTO echter wel toe antidumpingbelastingen in te voeren 
om bepaalde bedrijfstakken te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van derde markten. 
In deze context onderzoekt de Europese Commissie zorgvuldig alle klachten die zij van 
Europese bedrijven ontvangt.


