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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat China in 2020, in de context van COVID-19, voor het eerst de grootste 
partner van de EU voor de handel in goederen was, en dat de handelsbalans verder is 
verslechterd ten nadele van de EU; onderstreept evenwel dat de VS nog steeds de 
belangrijkste handelspartner van de EU is wat betreft de handel in goederen en diensten 
samen; is van mening dat de economische opkomst en de voorspelde groei van China de 
komende tien jaar aanzienlijke invloed zullen hebben op de mondiale economische 
ontwikkelingen; wijst erop dat wat de wederzijdse investeringsniveaus betreft, het 
potentieel om uiteenlopende redenen nog steeds niet wordt gehaald, en erkent de 
economische kansen die de bredere regio kenmerken; is van mening dat de omvang van 
de handel tussen China en de EU een op regels gebaseerd en door waarden gedreven 
kader vergt dat is gestoeld op internationale normen; wijst erop dat eerbiediging van de 
mensenrechten een eerste voorwaarde is voor het aangaan van handels- en 
investeringsbetrekkingen met de EU, en verzoekt China met klem te voldoen aan zijn 
internationale verplichtingen en zich in te zetten voor de eerbiediging van de 
mensenrechten;

2. benadrukt de belangrijke rol van het Europees Parlement in het gemeenschappelijk 
handelsbeleid van de EU, bij internationale onderhandelingen en bij het toezicht op 
alsmede de controle en de ratificatie van de uitvoering van handels- en 
investeringsovereenkomsten; beklemtoont dat de Commissie internationale handel op 
tijd en naar behoren moet worden geraadpleegd, en verzoekt de Commissie en de Raad 
met klem voortdurend in dialoog te blijven en uitvoerig verslag uit te brengen over de 
ontwikkelingen op het gebied van de bilaterale handels- en investeringsagenda van de 
EU en China;

3. wijst op het belang van de strategische handels- en investeringsbetrekkingen tussen de 
EU en China en verzoekt de lidstaten en instellingen van de EU om China met één stem 
te benaderen en daarbij een gecoördineerde aanpak te volgen; is van mening dat 
investeringsinitiatieven in het 16+1-formaat niet ten koste mogen gaan van de eenheid 
van de EU, en evenmin contraproductief mogen zijn voor pogingen om met één stem op 
te treden;

4. verzoekt de Commissie de economische afhankelijkheid van de EU in strategische 
sectoren, zoals kritieke grondstoffen, waarvan sommige enkel in China voorkomen, te 
onderzoeken, en benadrukt de dringende noodzaak om de veerkracht van de Europese 
toeleveringsketens te vergroten; dringt aan op inspanningen om de toegang van de EU 
tot belangrijke strategische hulpbronnen die de twee motoren voor groei in de EU 
aandrijven, te diversifiëren en te consolideren, met bijzondere nadruk op de 
dertig elementen op de vierde lijst met kritieke grondstoffen die in 2020 is 
geactualiseerd; herinnert aan de algemene doelstelling van de EU om haar open 
strategische autonomie in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid te 
versterken; wijst nogmaals op het toenemende belang van de samenhang tussen handel 
en veiligheid in het internationale-handelsbeleid van de EU;
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5. pleit voor meer transparantie, samenhang en afstemming tussen de lidstaten in verband 
met bilaterale investeringsprojecten en -overeenkomsten, met name over buitenlandse 
directe investeringen (BDI) in strategische activa en kritische infrastructuur; vestigt de 
aandacht op het verband tussen economische afhankelijkheid en politieke invloed van 
buitenaf op het niveau van de lidstaten; wijst nogmaals op het belang van de 
toekomstige versterking van de bestaande EU-verordening voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen, om ervoor te zorgen dat potentiële investeringen die 
mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en openbare orde van de EU, met name 
door staatsbedrijven, worden tegengehouden; roept de lidstaten met klem op een 
nationaal screeningmechanisme in te voeren indien zij dat nog niet hebben, 
overeenkomstig de richtsnoer van de Commissie van maart 2020;

6. is ervan overtuigd dat de bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen tussen de EU 
en China van strategisch belang zijn en op regels gebaseerd moeten zijn, waarbij het 
multilaterale handelsstelsel en het wederkerigheidsbeginsel centraal staan; herhaalt dat 
zolang er sprake is van verontrustende tendensen tot economische ontkoppeling, een 
doortastendere handhaving en naleving van de verplichtingen in de algehele handels- en 
investeringsbetrekkingen noodzakelijk is; verzoekt China een actievere en meer 
verantwoordelijke rol te spelen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en andere 
multilaterale initiatieven, en zijn economische macht in evenwicht te brengen met zijn 
ontwikkelingsniveau, alsmede zich ten volle te kwijten van al zijn internationale en 
WTO-verplichtingen; verzoekt de Commissie en de Chinese autoriteiten om bij het 
hervormen van de regels van de WTO nauw samen te werken teneinde een duurzamere 
ontwikkeling te bewerkstelligen, de groene transitie en de digitale revolutie te 
bevorderen en te zorgen voor stabiliteit en rechtszekerheid in de internationale handel;

7. verzoekt China zich te houden aan de internationale normen, eveneens met betrekking 
tot zijn impact op klimaat, milieu, biodiversiteit, armoede, gezondheid, arbeidsrechten 
en mensenrechten; dringt erop aan dat China, in het kader van de bevordering van 
duurzame handel en ontwikkeling, concrete stappen onderneemt om de vier 
overgebleven fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ratificeren en 
uit te voeren; betreurt het feit dat diverse internationale ondernemingen, met name in de 
kleding- en textielsector, een uitgebreide en wijdverbreide boycot te verduren kregen 
nadat zij hun bezorgdheid hadden geuit over de berichten over dwangarbeid in Xinjiang 
en besloten hadden om voor hun toeleveringsketens de banden met Xinjiang te 
verbreken, en veroordeelt met klem de politieke dwang die de Chinese regering tegen 
hen uitoefent; herhaalt zijn verzoek dat de Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden snel de laatste hand leggen aan het advies voor bedrijven in de 
toeleveringsketen, met richtsnoeren voor ondernemingen over de risico’s die ze lopen 
door gebruik te maken van Oeigoerse dwangarbeiders, en met ondersteuning om snel 
alternatieve bevoorradingsbronnen te vinden;

8. uit zijn bezorgdheid over het afkalvende evenwicht in de bilaterale economische en 
handelsbetrekkingen tussen de EU en China; benadrukt dat herstel van het evenwicht en 
een gelijker speelveld van het allerhoogste belang zijn voor de EU; is van mening dat 
China en de EU moeten zorgen voor een gelijk speelveld en een vruchtbare relatie 
opbouwen, in weerwil van de verschillen tussen hun economische systemen; benadrukt 
in dat verband de lopende werkzaamheden van de EU ter versterking van haar 
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handelsinstrumentarium, maar erkent tegelijkertijd dat er een open dialoog moet worden 
gevoerd over gemeenschappelijke uitdagingen als de mondiale strijd tegen 
klimaatverandering; wijst erop dat de EU dringend haar reeks autonome instrumenten 
moet vervolledigen, met inbegrip van een strengere EU-verordening voor de screening 
van buitenlandse directe investeringen, wetgeving inzake buitenlandse subsidies die de 
interne markt verstoren, de snelle invoering van een krachtig en doeltreffend instrument 
voor internationale overheidsopdrachten, maatregelen met betrekking tot de uitvoer van 
technologie voor tweeërlei gebruik, een doeltreffend instrument om dwang tegen te 
gaan, een pakket wetgeving met betrekking tot duurzame corporate governance, 
alsmede wetgeving inzake de toeleveringsketen met verplichte zorgvuldigheidseisen, 
die eveneens voorzien in een invoerverbod op goederen die met dwangarbeid zijn 
vervaardigd;

9. herhaalt zijn diepe bezorgdheid over de vele belemmeringen waarop Europese bedrijven 
stuiten wanneer zij toetreden tot en actief zijn op de Chinese markt; is bezorgd over het 
feit dat als gevolg van de Chinese “strategie voor duale circulatie”, waarnaar wordt 
verwezen in zijn 14e vijfjarenplan, het ondernemingsklimaat voor EU-bedrijven verder 
zal verslechteren; benadrukt nogmaals zijn bijzondere bezorgdheid over de 
marktverstorende praktijken waaronder, maar niet beperkt tot, industriële subsidies, de 
bevoordeling van Chinese staatsbedrijven, diefstal van intellectuele eigendom, 
gedwongen overdracht van technologie en gegevenslokalisatie, industriële 
overcapaciteit in bijvoorbeeld de staalsector en de daarmee gepaard gaande dumping, 
andere oneerlijke handelspraktijken en de in het algemeen toenemende politieke 
inmenging in het bedrijfsleven, waaronder de particuliere sector; vraagt de Commissie 
en de lidstaten hun samenwerking met gelijkgezinde bondgenoten bij de WTO op te 
voeren teneinde een gemeenschappelijke aanpak uit te werken om die oneerlijke 
handelspraktijken van China aan te pakken; is ingenomen met de dialoog tussen de EU 
en de VS inzake China als middel voor samenwerking op gebieden als wederkerigheid, 
multilateralisme, marktverstorende praktijken en de economie alsmede andere 
structurele vraagstukken waarbij afstemming tussen de EU en de VS meerwaarde kan 
opleveren; is overtuigd van het doorslaggevende belang van de juiste voorlichting over 
de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de Chinese markt, 
aangezien deze ondoorzichtig is en door de staat wordt aangestuurd; wijst in dit verband 
op het belang van geregelde en openhartige gesprekken met EU-instellingen, de Kamer 
van Koophandel van de Europese Unie in China en al onze partners aldaar;

10. acht het ter zake dienend met name de negatieve handelsgerelateerde gevolgen van en 
de mogelijke oplossingen voor verstoringen als gevolg van de wereldwijde 
overcapaciteit aan staal en aluminium te bespreken, en wijst erop dat het van belang is 
dat subsidies aan de industrie op het niveau van de WTO worden aangepakt; dringt er 
bij China op aan opnieuw actief deel te nemen aan de werkzaamheden in het kader van 
het Mondiaal Forum over de overcapaciteit van staal, teneinde overcapaciteit te 
elimineren en een gelijk speelveld te herstellen; merkt op dat ondanks het Chinese 
voornemen om verouderde productielocaties te sluiten en de productie te moderniseren, 
de jaarlijkse productie van ruwstaal van het land voor het vierde jaar achtereen een 
record heeft gevestigd; moedigt de Chinese autoriteiten aan werk te maken van hun 
beloftes om de productie van ruwstaal terug te schroeven;

11. wijst in deze context op de verbanden tussen handel, octrooien en normen; is van 
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mening dat normalisatie en de normatieve elementen van een toenemende internationale 
concurrentie van het allergrootste belang zijn voor het handelsbeleid van de EU en een 
belangrijke pijler onder haar strategische industriebeleid moeten vormen; herinnert 
eraan dat normalisatie een terrein is waarop China naar verluidt een andere, eigen weg 
zou kunnen inslaan; benadrukt dat namaak de hoogste prioriteit heeft bij de 
inspanningen van de EU om de commerciële aspecten van intellectuele eigendom te 
beschermen; vindt het zorgwekkend dat China zowel in waarde als in volume nog 
steeds een overheersend aandeel heeft in de nagemaakte en door piraterij verkregen 
goederen die de EU binnenkomen; onderstreept dat de overeenkomst tussen de EU en 
China over geografische aanduidingen een eerste stap is in de strijd tegen namaak, en 
verzoekt de Commissie met klem haar inspanningen op te voeren om de intellectuele 
eigendom, waaronder octrooien, van de EU te beschermen; maakt zich zorgen over de 
opkomende praktijk bij Chinese gerechtshoven om wereldwijde rechtsbevoegdheid op 
te eisen ten aanzien van de vaststelling van eerlijke, redelijke en niet-discriminerende 
licentievoorwaarden voor essentiële standaardoctrooien en bedrijven te verbieden hun 
beslissingen aan te vechten; onderstreept dat deze praktijk erop neerkomt dat Chinese 
bedrijven geen eerlijke prijs hoeven te betalen voor het gebruik van essentiële 
standaardoctrooien en Europees onderzoek in gevaar brengt; vraagt de Commissie de 
Chinese autoriteiten hierop aan te spreken; pleit voor meer aandacht voor inbreuken op 
het gebied van digitalisering en communicatie in alle betrokken instellingen, waaronder 
de Internationale Telecommunicatie-unie van de VN, tezamen met de gelijkgezinde 
partners van de EU, in het bijzonder de VS; pleit voor meer beleidsbesprekingen over 
de gevolgen van Chinese initiatieven als Made in China 2025 of China Standards 2035, 
een initiatief dat aan relevantie wint; maakt zich in dit verband zorgen over het 
toenemende digitale autoritaire optreden van China en zijn inspanningen om mondiale 
ruchtbaarheid te geven aan zijn model voor e-governance; benadrukt dat de 
overeenkomst in het kader van het Joint Statement Initiative van de WTO voor e-handel 
onontbeerlijk is voor het bevorderen van een zeker niveau van eerlijkheid en een gelijk 
speelveld met China;

12. pleit voor meer aandacht voor Europese kmo’s die handels- en investeringsbetrekkingen 
onderhouden met China, en is ingenomen met de steun van de Commissie voor kmo-
vriendelijke initiatieven als onder meer de portaalsite Access2Markets, de portaalsite 
voor zelfbeoordeling van de oorsprongsregels (ROSA) en de China IPR SME Helpdesk;

13. neemt kennis van het sluiten in beginsel, op politiek niveau, van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en China, en erkent tegelijkertijd de 
inspanningen van de Commissie om tekortkomingen in verband met asymmetrieën in de 
markttoegang, een gelijk speelveld en duurzame ontwikkeling door middel van op 
regels gebaseerde betrokkenheid aan te pakken; herinnert er evenwel aan dat 
handelsbetrekkingen zich niet in een vacuüm afspelen; betreurt de oneerlijke en 
onaanvaardbare escalatie door China door sancties op te leggen aan gekozen leden van 
het Europees Parlement en entiteiten van de EU-instellingen, aangezien dat het 
vertrouwen verder ondermijnt en de bilaterale samenwerking belemmert, en benadrukt 
dat pas een begin kan worden gemaakt met het inachtnemings- en ratificatieproces van 
de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China wanneer de Chinese sancties 
tegen EP-leden en EU-instellingen zijn opgeheven; verzoekt de Commissie het 
Parlement te raadplegen alvorens stappen te ondernemen met het oog op het sluiten en 
ondertekenen van de brede investeringsovereenkomst; dringt er bij China op aan 
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concrete stappen te ondernemen met het oog op de ratificatie en de uitvoering van de 
fundamentele IAO-verdragen nrs. 29 en 105 over dwangarbeid; benadrukt dat China 
tevens heeft toegezegd de geratificeerde IAO-verdragen daadwerkelijk uit te voeren en 
toe te werken naar de ratificatie van andere “geactualiseerde” fundamentele verdragen 
van de IAO; verzoekt de Commissie alle haar ter beschikking staande instrumenten en 
het debat over de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China in te zetten als 
hefboom om de bescherming van de mensenrechten en de ondersteuning van het 
maatschappelijk middenveld in China te verbeteren; benadrukt in dat verband zijn 
resolutie van 20 mei 2021 over de Chinese vergeldingssancties; herinnert eraan dat de 
brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China alleen geen oplossing biedt 
voor alle problemen waardoor onze economische en politieke betrekkingen worden 
geplaagd, en derhalve moet worden gezien in de context van een versterkte en 
assertievere EU-toolbox met unilaterale maatregelen; benadrukt dat het Europees 
Parlement de overeenkomst, waaronder het onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zou nemen en de mensenrechtensituatie in China, met inbegrip van 
Hongkong, in aanmerking zou nemen alvorens zijn standpunt te bepalen; herhaalt dat 
het zich ernstig zorgen maakt over de diverse mensenrechtenschendingen in China en 
wijst erop dat volledige eerbiediging van de universele waarden van het allergrootste 
belang is, wat de verschillen tussen beide systemen ook mogen zijn; benadrukt dat de 
juiste uitvoering en een effectieve handhaving van groot belang zouden zijn voor het nut 
en het welslagen van de overeenkomst waar het gaat om het wegwerken van de 
structurele ongelijkheden in de handels- en investeringsbetrekkingen; wijst op de rol en 
het belang van gestructureerde en geregelde uitwisselingen met de dienst van het hoofd 
handhaving voor de handel van de Commissie bij het evalueren van de toekomstige 
uitvoering van de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China, mits deze 
wordt gesloten; wijst in dit verband nogmaals met klem op het belang van de 
parlementaire diplomatie voor het bevorderen van wederzijds begrip, transparante 
communicatie en eerlijke dialoog;

14. merkt op dat 26 EU-lidstaten met China bilaterale investeringsovereenkomsten “oude 
stijl” zijn aangegaan;

15. is verheugd over de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de EU en China 
betreffende geografische aanduidingen, en wijst nogmaals op het belang van de 
daadwerkelijke uitvoering en handhaving ervan op de markten van beide partijen; is 
ingenomen met de voorgenomen uitbreiding van de huidige overeenkomst met nog eens 
350 geografische aanduidingen aan beide zijden; onderstreept dat deze beperkte 
overeenkomst over geografische aanduidingen kan dienen als model en uitgangspunt 
voor toekomstige overeenkomsten over geografische aanduidingen; beklemtoont de 
essentiële rol die het hoofd handhaving voor de handel vervult bij het toezicht op en de 
verbetering van de naleving van de overeenkomst; dringt er bij het hoofd handhaving 
voor de handel op aan om onmiddellijk in actie te komen indien de overeenkomst niet 
naar behoren wordt uitgevoerd;

16. acht het dienstig dat de Commissie tijdige en alomvattende verslagen uitbrengt over het 
regionale alomvattende economische partnerschap (RCEP) – ’s werelds grootste 
vrijhandelsovereenkomst – teneinde de ontwikkelingen ter plaatse te beoordelen; is met 
name geïnteresseerd in de gevolgen voor de strategische belangen van de EU ten 
aanzien van bijvoorbeeld de vaststelling van normen in Azië en het Stille Oceaangebied 
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alsook de bepalingen inzake de oorsprongsregels; merkt op dat de EU weliswaar geen 
partij is bij het RCEP, maar dat de overeenkomst wel degelijk gevolgen zal hebben voor 
de EU; wijst op het ontbreken van bepalingen in het RCEP over handel en 
duurzaamheid, waaronder arbeids- en sociale normen alsmede klimaat- en 
milieudoelstellingen;

17. wijst, gezien de regionale dynamiek, op het belang van handels- en economische 
betrekkingen tussen de EU en Taiwan, onder meer met betrekking tot multilateralisme 
en de WTO, technologie en volksgezondheid, alsmede van de essentiële samenwerking 
met betrekking tot kritieke voorraden van bijvoorbeeld halfgeleiders; merkt op dat 
Taiwan een volwaardig WTO-lid is; herhaalt zijn oproep en dringt er bij de Commissie 
en de Raad op aan over te gaan tot het sluiten van een bilaterale 
investeringsovereenkomst met Taiwan en dringend te beginnen met de 
effectbeoordeling, de openbare raadpleging en het verkennend onderzoek met de 
Taiwanese autoriteiten;

18. onderstreept dat China actief betrokken is bij en aan invloed wint in het 
Noordpoolgebied, ook op economisch gebied; verzoekt de Commissie in haar 
aangekondigde Noordpoolstrategie aandacht te besteden aan de toenemende invloed van 
China, de mogelijke dreigingen en risico’s die daarvan uitgaan en de reactie van de EU 
daarop.
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