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Angående: Ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan som ett logiskt nästa steg för att stärka EU:s 
förbindelser med Asien och som en motvikt till Kinas ekonomiska expansion

EU har under de senaste åren aktivt främjat strategin för förbindelserna mellan Europa och Asien. 
Efter undertecknandet av frihandelsavtal med Japan, Sydkorea, Singapore och Vietnam är ett 
bilateralt investeringsavtal med Taiwan ett logiskt nästa steg för att stärka EU:s förbindelser med 
Asien och en motvikt till Kinas ekonomiska expansion. Till skillnad från Kina är EU och Taiwan 
likasinnade partner i många avseenden: engagemang för frihet, demokrati, fri marknad och mänskliga 
rättigheter. 2019 var Taiwan EU:s femte största handelspartner i Asien och den femtonde största 
handelspartnern i världen. I fråga om bilaterala investeringar är EU den största källan till utländska 
direktinvesteringar i Taiwan, och det finns gott om utrymme för att stimulera taiwanesiska 
investeringar i EU. Taiwan har många företag som är världsledande inom framtidens teknik, och ett 
bilateralt investeringsavtal kommer att stärka samarbetsprojekt med taiwanesiska partner. Det är EU-
institutionerna som har behörighet att formellt fördjupa investeringsförbindelserna och göra rättsliga 
ändringar av dem. Ett investeringsavtal skulle vara till stor nytta för båda parter.

1. Med tanke på att parlamentet har begärt ett snabbt inledande av investeringsförhandlingar med 
Taiwan, i enlighet med bedömningen av handelskommissionär Dombrovskis, har kommissionen 
för avsikt att inleda förhandlingarna inom en snar framtid?

2. Har kommissionen någon färdplan för dessa förhandlingar?


