
PE661.000v01-00

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-005882/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anna Fotyga (ECR), Fabio Massimo Castaldo (NI), Engin Eroglu (Renew), Michael Gahler (PPE), 
Helmut Geuking (ECR), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Rasa Juknevičienė (PPE), Eugen 
Jurzyca (ECR), Beata Kempa (ECR), Andrius Kubilius (PPE), David Lega (PPE), Ryszard Antoni 
Legutko (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Beata Mazurek (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Javier 
Nart (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Witold 
Jan Waszczykowski (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Roberts Zīle 
(ECR), Kosma Złotowski (ECR), Miriam Lexmann (PPE)

Betreft: Een bilaterale investeringsovereenkomst met Taiwan als logische volgende stap ter 
versterking van de banden van de EU met Azië en als tegenwicht voor de economische 
expansie van China

De EU heeft de afgelopen jaren actief geijverd voor de strategie inzake het verbinden van Europa en 
Azië. Na de ondertekening van vrijhandelsovereenkomsten met Japan, Korea, Singapore en Vietnam 
is de ondertekening van een bilaterale investeringsovereenkomst met Taiwan een logische volgende 
stap ter versterking van de banden van de EU met Azië en een tegenwicht voor de economische 
expansie van China. In tegenstelling tot China zijn de EU en Taiwan in vele opzichten gelijkgestemde 
partners, gehecht aan vrijheid, democratie, de vrije markt en de mensenrechten. In 2019 was Taiwan 
de op vier na grootste handelspartner van de EU in Azië en de op 14 na grootste handelspartner in de 
wereld. Wat bilaterale investeringen betreft, is de EU de belangrijkste bron van directe buitenlandse 
investeringen in Taiwan, en er is veel ruimte om Taiwanese investeringen in de EU te stimuleren. 
Taiwan telt talrijke ondernemingen die wereldleider zijn op het gebied van de technologieën van de 
toekomst, en een bilaterale investeringsovereenkomst zal de samenwerkingsverbanden met 
Taiwanese partners versterken. De bevoegdheid om de investeringsbetrekkingen formeel te 
verdiepen en hierin juridische wijzigingen aan te brengen, ligt bij de EU-instellingen. Een 
investeringsovereenkomst zou beide partners aanzienlijk ten goede komen.

1. Is de Commissie, gezien het feit dat het Parlement heeft opgeroepen tot de snelle opening van 
investeringsonderhandelingen met Taiwan, zoals blijkt uit de evaluatiebrief aan 
handelscommissaris Dombrovskis, voornemens om de onderhandelingen in de nabije toekomst 
te starten?

2. Heeft de Commissie een routekaart voor deze onderhandelingen?


