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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat Azië de grootste populaties en de snelst groeiende economieën ter wereld 
herbergt; is van oordeel dat het handelsbeleid moet bijdragen aan het verwezenlijken 
van de doelstellingen van de connectiviteitsstrategie voor de EU en Azië, en dat de EU 
prioriteit moet verlenen aan het versterken van de efficiënte en duurzame connectiviteit 
tussen de EU en Azië, met een open, eerlijk, op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk speelveld, duurzame ontwikkeling, 
multilateralisme, transparantie, internationale normen en wederkerigheid, hetgeen een 
belangrijke factor zal zijn voor mondiale stabiliteit, regionale welvaart en duurzame 
economische groei aan beide kanten; merkt daarnaast op dat wederzijds voordelige 
integratie een belangrijke rol speelt in het herstel van de huidige COVID-19-pandemie;

2. betreurt het dat diverse Aziatische landen in bepaalde sectoren nog steeds een 
ongerechtvaardigd protectionistisch economisch beleid voeren waardoor een ongelijk 
speelveld voor Europese bedrijven wordt gecreëerd; benadrukt dat de 
connectiviteitsstrategie gepaard moet gaan met inspanningen om de toegang tot beide 
markten te vergroten, ook voor openbare aanbestedingen, en een open en transparant 
investeringsklimaat moet bevorderen, door kansen te scheppen en bij te dragen aan het 
mondiaal concurrentievermogen; merkt op dat het toestaan van vrije handelsstromen de 
economische veerkracht versterkt, de beschikbaarheid van producten verbetert dankzij 
de diversificatie van toeleveringsketens, en de regionale integratie stimuleert; benadrukt 
dat de samenwerking op het vlak van passende zorgvuldigheid, intellectuele-
eigendomsbepalingen en geografische aanduidingen moet worden verbeterd; herinnert 
eraan dat de EU en Azië belangrijke partners zijn op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, met name wat betreft de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de VN, en dat de bevordering van efficiënte en duurzame 
connectiviteit, samen met handel, een essentieel onderdeel is van een breder strategisch 
partnerschap met Aziatische partners; merkt op dat Europese en Aziatische landen waar 
mogelijk multilaterale inspanningen moeten blijven leveren en de interregionale dialoog 
moeten behouden om duurzame en op regels gebaseerde economische netwerken in 
Eurazië te bevorderen; is van mening dat de Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) een strategischer benadering moeten volgen met betrekking tot 
het stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP), onder meer door meer actie te 
ondernemen op het hoogste politieke niveau, met als doel dit doeltreffender te maken 
wat normen voor mensenrechten, internationale arbeid, het milieu en goed bestuur 
betreft;

3. meent dat de Commissiestrategie van open strategische autonomie de weerbaarheid van 
de voorzieningsketens zal vergroten door middel van een betrouwbaar netwerk van 
mogelijke partners voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke 
risicocoördinatiemechanismen, beoordelingsmethoden en -normen, het delen van 
informatie en verwachtingen en het voeren van een actieve dialoog met regeringen, 
bedrijven en investeerders; is van mening dat efficiënte en duurzame verbindingen en 
netwerken tussen Europa en Azië via prioritaire vervoerscorridors, waaronder lucht-, 



PE657.395v02-00 4/8 AD\1217815NL.docx

NL

zee- en landvervoer, een netwerk met hoge capaciteit van digitale, interpersoonlijke en 
energie-instrumenten, en efficiëntere en betrouwbaardere douaneprocedures die 
gebaseerd zijn op digitalisering en administratieve vereenvoudiging, de handelsstromen 
en de gegevensoverdrachten tussen de EU en Azië op een duurzame manier zullen doen 
toenemen; is van mening dat bepalingen over e-handel en digitale handel in 
handelsovereenkomsten moeten bijdragen aan de doelstellingen van de digitale pijler 
van de connectiviteitsstrategie; stelt met betrekking tot gegevensstromen vast dat de EU 
al voorstellen heeft ingediend in onderhandelingen met Indonesië, Australië, Nieuw-
Zeeland en Chili, die ook dienst zouden moeten doen als bouwstenen voor andere 
plurilaterale of multilaterale initiatieven, in overeenstemming met de regels voor 
gegevensbescherming en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG); merkt 
op dat het adequaatheidsbesluit met Japan als voorbeeld dient voor de bevordering van 
digitale integratie; erkent het bestaan van een investeringskloof op het gebied van 
connectiviteit en erkent de noodzaak om de samenwerking met particuliere 
investeerders, nationale en internationale instellingen, multilaterale 
ontwikkelingsbanken en andere belanghebbenden te mobiliseren en te versterken, ook 
met het oog op het vaststellen van concrete kerninitiatieven; benadrukt dat de facilitatie 
van handel tussen de EU en Aziatische partners via een betere connectiviteit ook de 
werking en het beheer van de douane moet versterken, met name wat betreft de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, als een instrument om fraude te 
bestrijden en namaakgoederen van de interne markt te weren;

4. is bereid om, in bepaalde specifieke gevallen waarin de beginselen van de EU niet in het 
gedrang komen, te overwegen om samen te werken met het Chinese “Belt and Road 
Initiative” (BRI), teneinde connectiviteit tussen economische corridors tot stand te 
brengen, hetgeen het aangaan van een dialoog met China omvat om te verzekeren dat 
het BRI aan de internationale normen voldoet; benadrukt dat het van essentieel belang is 
eerlijke concurrentie op derde markten te garanderen door multilaterale praktijken op 
het gebied van economische governance te volgen; is van oordeel dat de Commissie 
mogelijke synergieën met China en Japan verder moet analyseren door hun 
inspanningen te koppelen aan haar studies over de TEN-V-corridors om mogelijke 
knelpunten en beperkingen op het gebied van vervoer te vermijden; onderstreept hoe 
belangrijk de strategische betrekkingen tussen de EU en China zijn en verzoekt de 
lidstaten en de instellingen van de EU om China eensgezind te benaderen en een 
gecoördineerde aanpak te volgen; verzoekt China opnieuw om stappen te zetten in de 
richting van een ambitieuze hervorming van de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip 
van allesomvattende regels voor subsidies voor de industrie, en neemt kennis van de 
zorgen over marktverstorende praktijken van Chinese staatsbedrijven, gedwongen 
technologieoverdrachten en gegevenslokalisatie, overcapaciteit en daaraan gerelateerde 
gedumpte uitvoer, evenals andere oneerlijke handelspraktijken; acht het uitbreiden van 
het gelijk speelveld naar derde markten van cruciaal belang voor de kansen op lange 
termijn van Europese bedrijven;

5. herinnert aan het potentieel van nieuwe zeevaartcorridors in het Noordpoolgebied om de 
reistijd en afstand tussen Europa en Azië met tot wel 40 % te verkorten en nieuwe 
handelsknooppunten te creëren, hetgeen aanzienlijke effecten op de handelsstromen kan 
hebben; onderstreept dat de EU zich door middel van een allesomvattende 
Noordpoolstrategie actief moet inzetten in de Noordpoolregio en daarbij duurzame 
ontwikkeling en milieudoelstellingen moet bevorderen, en er daarbij voor moet zogen 
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dat de nieuwe corridors in overeenstemming met internationale regels en normen zijn 
om aanvullende druk op het ecosysteem van het Noordpoolgebied te vermijden;

6. onderstreept het belang van het bestaande netwerk van bilaterale, regionale en 
multilaterale handelsovereenkomsten en de bilaterale samenwerking tussen de EU en 
Aziatische partners, met succesvolle voorbeelden van strategische partnerschappen in 
Japan, Zuid-Korea, Vietnam en Singapore; erkent dat de ASEAN-regio de op twee na 
grootste handelspartner van de EU is, na de Verenigde Staten en China, en meent 
bijgevolg dat het waarborgen van betere markttoegang en het verbeteren van de 
samenwerking via brede partnerschapsovereenkomsten aanzienlijke voordelen zal 
opleveren voor exporteerders uit de EU; is ingenomen met de nieuwe GA-overeenkomst 
en de mogelijkheid om nauwer samen te werken met China, bijvoorbeeld via de brede 
investeringsovereenkomst; roept de Commissie ertoe op een verkennend onderzoek en 
effectbeoordelingen te starten voor een bilaterale investeringsovereenkomst met 
Taiwan; neemt kennis van het besluit om de EBA-regeling (“Everything But Arms”) 
met Cambodja op te schorten en benadrukt zijn bezorgdheid over de 
mensenrechtensituatie in het land; verzoekt de Commissie met een duidelijke strategie 
in dit verband te komen, en dringt er bij Cambodja op aan met de Commissie samen te 
werken en de voornaamste probleempunten aan te pakken, met als doel de regeling 
weer toe te kunnen passen;

7. betreurt dat de EU-strategie voor de verbinding van Europa en Azië in Centraal-Azië 
een stuk minder aandacht heeft gekregen dan het BRI wat de connectiviteit in de regio 
betreft; staat achter de inspanningen van de Commissie om handelsbelemmeringen weg 
te nemen door middel van duurzame, op regels gebaseerde connectiviteit, wat ook het 
aanpakken van niet-fysieke en regelgevingsbelemmeringen voor het verkeer evenals 
infrastructuur omvat; stelt vast dat landen in Centraal-Azië de afgelopen twee decennia 
veel baat hebben gehad bij de toegenomen integratie in de wereldeconomie; meent dat 
de EU een veel grotere rol moet spelen en een van de belangrijkste actoren in de regio 
moet worden, waarbij zij handel en investeringen gebruikt als aanjager van groei, en zo 
bijdraagt tot gedeelde welvaart; is bezorgd over het gebrek aan transparante 
aanbestedingsprocedures bij door China gefinancierde projecten in Centraal-Azië, en 
over het feit dat deze in de grote meerderheid van de gevallen worden uitgevoerd door 
Chinese bedrijven die minder openstaan voor lokale of internationale bedrijven; 
verzoekt China voor meer wederkerigheid te zorgen (met name in de 
infrastructuursector), de transparantie te vergroten, strenge arbeids- en milieunormen tot 
prioriteit te verheffen en de houdbaarheid van de schuld te waarborgen;

8. verzoekt de Commissie de behoorlijke uitvoering van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande overeenkomsten ambitieuzer te maken door de bepalingen 
over standaardisering aan te scherpen met transparante samenwerking inzake 
regelgeving en door duurzame EU-normen en internationale standaarden op het gebied 
van milieu, duurzaamheid en maatschappij te bevorderen, in het licht van de herziening 
van het 15-puntenplan van de Commissie1 en de gesprekken in de Raad over handel en 
duurzame ontwikkeling; verzoekt de Commissie handelsbeschermingsinstrumenten 
volledig toe te passen om zo te voorkomen dat Europese bedrijven het slachtoffer 
worden van oneerlijke handelspraktijken, en het hoofd te bieden aan prijs- en 

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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kostenverstoringen die niet het gevolg zijn van de vrije marktwerking, en vraagt haar de 
hoofdstukken inzake handel en duurzame ontwikkeling effectief uit te voeren in 
overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de IAO-verdragen, teneinde de 
connectiviteitsstrategie te ontwikkelen en duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.
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