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Het systeem ter bescherming van EUondernemingen
tegen
oneerlijke
handelsconcurrentie functioneert goed, aldus
controleurs
De Europese Unie draagt vrije handel hoog in het vaandel. Wanneer Europese bedrijfstakken
echter te lijden hebben onder oneerlijke praktijken van derde landen, zoals dumping of invoer
met subsidiëring, kan de EU reageren met behulp van handelsbeschermingsinstrumenten (HBI’s).
De Europese Rekenkamer heeft dit thema voor het eerst onder de loep genomen. Zij concludeert
dat de Commissie erin geslaagd is het handelsbeschermingsbeleid te handhaven, maar dat er
ruimte is om de doeltreffendheid van het beleid te verbeteren, met name in het licht van de
toenemende spanningen in de mondiale handelspolitiek.
Als lid van de Wereldhandelsorganisatie en gelet op haar eigen waarden zet de EU zich in voor een
open en op regels gebaseerd handelssysteem. De Europese Commissie kan
handelsbeschermingsinstrumenten gebruiken ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken die
niet in overeenstemming zijn met internationale regels, zoals dumping (exportverkoop tegen prijzen
die onder de binnenlandse prijzen liggen) en subsidiëring (ongerechtvaardigde staatssteun voor
exportproducten).
“Open handel schept kansen voor Europese ondernemingen, mits het speelveld gelijk is. Bij onze
controle hebben wij vastgesteld dat de Commissie erin slaagde de belangen van producenten in de
EU te beschermen tegen oneerlijke mededinging”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Wij zijn van mening dat Europese
ondernemingen beter moeten worden geïnformeerd over dit optreden tegen oneerlijke praktijken.
Bovendien is er ruimte voor verbetering in de monitoring en prioritering van de activiteiten om
toekomstige uitdagingen in de internationale handel aan te pakken.”
Handelsbeschermingsmaatregelen nemen gewoonlijk de vorm aan van extra heffingen ter
compensatie van verliezen die het bedrijfsleven in de EU heeft geleden door oneerlijke praktijken.
Handelsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de EU, wat betekent dat de Europese Commissie
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de verantwoordelijkheid heeft om namens de lidstaten onderzoeken uit te voeren en rechten op te
leggen. Volgens de controleurs maakt de Commissie actief gebruik van de instrumenten waarover
zij beschikt, waarbij zij onderzoeken adequaat uitvoert en maatregelen naar behoren motiveert
wanneer deze worden opgelegd. In de meeste gevallen zijn deze beschermingsmaatregelen gericht
op industriële producten in plaats van consumentenproducten, met als opvallende uitzondering
(elektrische en standaard-)fietsen. De controleurs hebben namelijk geconstateerd dat HBI’s een
duidelijk positieve impact hadden op de sector e-bikes; zonder deze maatregelen zou de productie
in Europa waarschijnlijk zijn stopgezet. Bovendien waren HBI’s volgens de controleurs ook een
belangrijke bron van steun voor de staalindustrie, zij het in mindere mate voor de
zonnepanelensector. Politieke besluiten over milieu en klimaatverandering hebben echter grote
gevolgen voor laatstgenoemde sector.
Over het algemeen bevelen de controleurs aan dat de Commissie meer bekendheid geeft aan
handelsbeschermingsinstrumenten, aangezien er momenteel slechts enkele bedrijfstakken gebruik
van maken: sectoren zoals de staal- en chemicaliënindustrie zijn goed op de hoogte van HBI’s, maar
andere — met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) — zijn hier veel minder mee
vertrouwd en vragen bijgevolg mogelijk geen beschermende maatregelen aan wanneer zij te maken
krijgen met handelsverstoringen. Voorts bevelen de controleurs aan dat de Commissie, als de EUspeler in de wereldhandel, de algemene doeltreffendheid van het beleid op een betere manier
monitort en bepaalde acties beter prioriteert (bijv. in het kader van het WTO-forum).

Noot voor de redactie
Handelsbescherming is een mondiaal vraagstuk dat op mondiaal niveau wordt gereguleerd. Het
rechts- en institutioneel kader voor HBI’s is vastgesteld in WTO-overeenkomsten, waarin wordt
bepaald wanneer deze kunnen worden toegepast en welke regels voor de onderzoeken gelden. De
EU-wetgeving dient volledig te worden afgestemd op de regels van de WTO, maar in sommige
gevallen kunnen aanvullende vereisten worden ingevoerd voordat maatregelen worden
aangenomen, zoals in het geval van de toets van het belang van de Unie. De voornaamste EUwetgeving voor HBI’s bestaat uit de “AD-basisverordening” en de “AS-basisverordening” uit 2016,
met belangrijke recente wijzigingen in 2017 en 2018.
In 2019 heeft de Commissie elf nieuwe antidumping- (AD) en vijf nieuwe antisubsidie(AS)onderzoeken ingesteld. De onderzoeken hadden betrekking op zes verschillende landen, waarbij
het hoogste aantal werd ingesteld tegen China (zeven) en Egypte (vier). Eind 2019 waren er 109 ADof AS-maatregelen van kracht.
De controle had betrekking op de activiteiten van de Commissie in 2016-2019. De controle had geen
betrekking op de doeltreffendheid van de werkzaamheden van de nationale douaneautoriteiten, die
als enige verantwoordelijk zijn voor het innen van de rechten die ten gevolge van HBI-onderzoeken
zijn ingesteld. De ERK heeft hieraan gerelateerde thema’s onderzocht in Speciaal verslag
nr. 19/2017: “Invoerprocedures: tekortkomingen in het rechtskader en een ondoeltreffende
uitvoering zijn van invloed op de financiële belangen van de EU” en Speciaal verslag nr. 2/2014:
“Worden de preferentiële handelsregelingen naar behoren beheerd?".
Speciaal verslag nr. 17/2020 “Handelsbeschermingsinstrumenten: het systeem ter bescherming van
EU-ondernemingen tegen invoer met dumping of subsidiëring functioneert goed” is in 23 talen
beschikbaar op de website van de ERK.
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Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding van
de COVID-19-pandemie.
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