
ZEG JA TEGEN EERLIJKE 

HANDEL EN BANEN! ZEG NEE TEGEN EEN MES VOOR CHINA!

Wij, de werknemers, vakbonden en werkgevers van de Europese industrie – goed voor een jaarlijkse omzet van € 500.000.000.000 en 

bron van miljoenen banen – zijn sterk gericht op de Europese maakindustrie als fundamentele basis voor innovatie, duurzaamheid van het 

milieu, economische groei en werkgelegenheid in Europa. Vanuit dat perspectief ondersteunen wij het beginsel van gelijke en eerlijke 

concurrentie door middel van vrije handel. 

China houdt zich niet aan dit principe van eerlijke concurrentie in handelsrelaties. China is nog altijd geen markteconomie. Wij roepen de 

EU-leiders op om de status van markteconomie (MES) dan ook niet toe te kennen aan China totdat het haar verplichtingen aan de 

Wereldhandelsorganisatie (WHO) nakomt. Een gevolg van het toekennen van MES aan China zou zijn dat het vermogen van de EU om 

Chinese dumppraktijken te stoppen zwaar onder druk komt te staan, dan wel onmogelijk wordt. 

De Europese leiders moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun burgers en zorgen voor een duurzame Europese economie. Daarom 

moeten zij zorgen voor snelle en effectieve handelsbeschermingsinstrumenten om daarmee de toekomst van de Europese gasindustrie 

veilig te stellen.

Zonder gerichte EU antidumpingmaatregelen, zullen oneerlijke importen de bestaande industrieën en de werkgelegenheid in Europa 

ernstig schaden. Deze import vergroot bovendien de Europese CO2-footprint. Vanuit dit besef roepen wij de EU-autoriteiten op 

overeenstemming te bereiken over een duurzaam EU-emissiehandelssysteem, dat geen extra kosten oplegt aan de efficiëntste Europese 

bedrijven en tevens een gelijk speelveld creëert voor de Europese industrie in het mondiale krachtenveld. 

Wij, de werknemers, vakbonden en werkgevers van de Europese industrie zullen ons blijven verzetten tegen het toekennen van MES aan 

China totdat het voldoet aan alle eisen voor een echte markteconomie. Wij vragen aan het Europees Parlement, de lidstaten en de 

Commissie dat zij deze koers ondersteunen en 

JA! durven te zeggen tegen banen en eerlijke handel! 

En, NEE! tegen een onterechte toekenning van MES aan 

China!

_________________________________________________________________________________________________________

INTERNATIONALE HANDEL MOET EERLIJK & VRIJ ZIJN

• China misbruikt de beginselen van vrije en eerlijke handel ter ondersteuning van niet-levensvatbare banen en groei in eigen land.

• China exporteert haar overcapaciteit naar Europa’s open markten tegen afbraakprijzen die zich ver beneden de werkelijke

productiekosten bevinden. Hiermee wordt de concurrentiepositie ondermijnd om een groter marktaandeel in Europa te kopen.

• Het Chinese dumpen van industriële producten op vitale Europese markten, waaronder staal, aluminium, keramiek, kunststof,

zonnepanelen en fietsen is van invloed op de hele economische waardeketen in Europa.

• Zelfs zonder MES is er sprake van een record handelstekort tussen China en de EU in 2015 van meer dan €180.000.000.000. De

massale dumping van producten als gevolg van het toekennen van MES zal dit tekort enkel vergroten.

• De Chinese exportstrategie en 5-jaren plannen promoten massale overcapaciteit.

• 70% van alle EU antidumpingmaatregelen zijn gericht tegen Chinese producten.

• Europese producenten kunnen niet concurreren met de door de Chinese staat gesponsorde dumping- en exportsubsidies. Sterker

nog, de WHO en de EU-wetgeving verbieden de EU-lidstaten het op vergelijkbare wijze ondersteunen van hun industrieën.

• Chinese dumping verhoogt de CO2-uitstoot. De EU-doelstellingen en de afspraken met betrekking tot emissiewaarden van het EU

klimaatbeleid worden hierdoor ondermijnd.

• China voldoet niet aan de door de EU opgestelde fundamentele criteria om als markteconomie beschouwd te worden.

STOP MES VOOR CHINA!

• China is geen markteconomie - het is een staats-gestuurde economie die het meest fundamentele beginsel van de WHO, “de prijzen

worden bepaald door marktwerking", niet respecteert.

• De Chinese regering zegt dat op basis van het WHO-protocol de EU in 2016 MES aan China moet toekennen. Echter, in werkelijkheid

bestaat hiertoe geen enkele verplichting.

• De toekenning van MES zou een verkeerd signaal afgeven en feitelijk China een vrije licentie geven hun producten op de Europese

markt te dumpen. Dit strookt niet met de doelstelling van Europa om de Chinese manier van werken te hervormen.

• De toekenning van MES aan China heeft een desastreus effect op de Europese werkgelegenheid en de economische groei. 3,5

miljoen banen in de EU zullen in gevaar komen en er is een achteruitgang in jaarlijks bruto binnenlands product van minimaal

€228.000.000.000.

.

DE EU MOET NEE ZEGGEN TEGEN MES VOOR CHINA!

• De EU-leiders moeten vrije en eerlijke wereldhandel veiligstellen door het opstellen van meer robuuste handelsbeschermings- 

instrumenten.

• De EU-leiders moeten de Chinese dumpingpraktijken nu een halt toeroepen om het behouden van banen en groei in Europa te

kunnen waarborgen!

• De EU-leiders moeten duidelijk maken dat het toekennen van MES in 2016 geen automatisme is.

• De EU-leiders moeten ervoor zorgen dat het EU-emissiehandelssysteem niet leidt tot een toename van de invoer van CO2 uit landen

als China door het wereldwijde concurrentievermogen van onze Europese industrieën te beschermen.

MANIFEST VOOR VRIJE 

EN EERLIJKE HANDEL

VAN DE EUROPESE 

INDUSTRIE
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