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Amendement 1
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat Azië de grootste 
populatie en de snelst groeiende 
economieën ter wereld herbergt, en is 
bijgevolg van oordeel dat een toenemende 
connectiviteit tussen de EU en Azië, met 
een open, op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk 
speelveld, een sleutelrol zal spelen in de 
wederzijdse economische groei, en een 
belangrijke factor zal zijn bij het herstel 
van de huidige COVID-19-pandemie;

1. stelt vast dat er niet veel concrete 
resultaten zijn geboekt sinds de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden hun gezamenlijke 
mededeling “Het versterken van de 
banden tussen Europa en Azië – 
bouwstenen voor een EU-strategie” 
hebben aangenomen; wijst erop dat Azië 
de grootste populatie en de snelst 
groeiende economieën ter wereld herbergt, 
en is bijgevolg van oordeel dat een 
toenemende connectiviteit tussen de EU en 
Azië een veel hogere prioriteit zou moeten 
krijgen; beschouwt een open, eerlijk en op 
regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem als een essentieel 
ondersteunend kader voor het verbeteren 
van de handelsbetrekkingen tussen de EU 
en Azië; benadrukt de voordelen van een 
gelijk speelveld voor gelijke economische 
spelers; benadrukt dat de economische 
betrekkingen tussen de EU en Azië een 
sleutelrol zullen spelen in de wederzijdse 
economische groei, en een belangrijke 
factor zullen zijn bij het herstel van de 
huidige COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 2
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat Azië de grootste 
populatie en de snelst groeiende 

1. wijst erop dat Azië de grootste 
populatie en de snelst groeiende 
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economieën ter wereld herbergt, en is 
bijgevolg van oordeel dat een toenemende 
connectiviteit tussen de EU en Azië, met 
een open, op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk 
speelveld, een sleutelrol zal spelen in de 
wederzijdse economische groei, en een 
belangrijke factor zal zijn bij het herstel 
van de huidige COVID-19-pandemie;

economieën ter wereld herbergt, en is 
bijgevolg van oordeel dat een toenemende 
connectiviteit tussen de EU en Azië, met 
een open, op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk 
speelveld, een sleutelrol zal spelen in 
mondiale stabiliteit, regionale welvaart en 
de wederzijdse economische groei, en een 
belangrijke factor zal zijn bij het herstel 
van de huidige COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 3
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat Azië de grootste 
populatie en de snelst groeiende 
economieën ter wereld herbergt, en is 
bijgevolg van oordeel dat een toenemende 
connectiviteit tussen de EU en Azië, met 
een open, op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk 
speelveld, een sleutelrol zal spelen in de 
wederzijdse economische groei, en een 
belangrijke factor zal zijn bij het herstel 
van de huidige COVID-19-pandemie;

1. wijst erop dat Azië de grootste 
populatie en de snelst groeiende 
economieën ter wereld herbergt, en is 
bijgevolg van oordeel dat een toenemende 
connectiviteit tussen de EU en Azië, met 
een open, op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk 
speelveld, een sleutelrol zal spelen in de 
wederzijdse duurzame economische groei, 
en dat wederzijds voordelige integratie een 
belangrijke factor zal zijn bij het herstel 
van de huidige COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 4
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat Azië de grootste 1. wijst erop dat Azië de grootste 
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populatie en de snelst groeiende 
economieën ter wereld herbergt, en is 
bijgevolg van oordeel dat een toenemende 
connectiviteit tussen de EU en Azië, met 
een open, op regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk 
speelveld, een sleutelrol zal spelen in de 
wederzijdse economische groei, en een 
belangrijke factor zal zijn bij het herstel 
van de huidige COVID-19-pandemie;

populatie en de snelst groeiende 
economieën ter wereld herbergt, en is 
bijgevolg van oordeel dat een toenemende 
efficiënte en duurzame connectiviteit 
tussen de EU en Azië, met een open, op 
regels gebaseerd multilateraal 
handelssysteem dat zorgt voor een gelijk 
speelveld en wederkerigheid, een 
sleutelrol kan spelen in de wederzijdse 
economische groei, en een belangrijke 
factor kan zijn bij het herstel van de 
huidige COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 5
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat de lopende projecten 
voor de ontwikkeling van 
transportnetwerken tussen de EU en 
Aziatische landen, met inbegrip van het 
Nieuwe Zijderoute-initiatief, een 
uitgelezen kans kunnen bieden om 
samenwerking tussen de EU en het 
Aziatische continent te bevorderen;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. betreurt dat Europa connectiviteit 
in het verleden slechts beschouwde als 
een kwestie van het waarborgen van 
vervoer van de periferie naar het 
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centrum; merkt op dat in Europese 
connectiviteitsstrategieën lange tijd geen 
rekening is gehouden met veel gebieden 
in Azië; ziet positieve elementen in de 
Chinese benadering van connectiviteit, 
waarbij steden en regio's langs de weg 
van Azië naar Europa eigendom van het 
project en een groter aandeel in de baten 
krijgen; is ervan overtuigd dat Europa, 
dankzij zijn uitgebreide ervaring met 
projecten op het gebied van 
milieueffectbeoordelingen en de 
betrokkenheid en participatie van de 
lokale bevolking, veel toegevoegde waarde 
te bieden heeft bij het opbouwen van de 
fysieke verbinding tussen Europa en Azië;

Or. en

Amendement 7
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat veel Aziatische 
landen nog steeds een protectionistisch 
economisch beleid voeren waardoor een 
ongelijk speelveld voor Europese 
bedrijven wordt gecreëerd; merkt op dat 
het toestaan van vrijhandelsstromen de 
economische veerkracht zal vergroten en, 
dankzij de diversificatie van 
toeleveringsketens, de wereldwijde 
beschikbaarheid van producten zal 
waarborgen;

2. is van oordeel dat het 
handelsbeleid moet bijdragen aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de connectiviteitsstrategie, door de 
economische integratie met partnerlanden 
te versterken op basis van duurzame 
ontwikkeling, multilateralisme, 
transparantie, billijkheid, een gelijk 
speelveld en internationale normen; 
betreurt het dat veel landen nog steeds een 
ongerechtvaardigd protectionistisch 
economisch beleid voeren waardoor een 
ongelijk speelveld voor bedrijven wordt 
gecreëerd; merkt op dat het toestaan van 
vrije en duurzame/eerlijke 
handelsstromen gericht moet zijn op het 
vergroten van de economische veerkracht 
en op het verbeteren van de 
beschikbaarheid van producten dankzij de 
diversificatie van toeleveringsketens, 
alsook op het stimuleren van de regionale 
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integratie;

Or. en

Amendement 8
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat veel Aziatische 
landen nog steeds een protectionistisch 
economisch beleid voeren waardoor een 
ongelijk speelveld voor Europese bedrijven 
wordt gecreëerd; merkt op dat het toestaan 
van vrijhandelsstromen de economische 
veerkracht zal vergroten en, dankzij de 
diversificatie van toeleveringsketens, de 
wereldwijde beschikbaarheid van 
producten zal waarborgen;

2. benadrukt dat de 
connectiviteitsstrategie voor de EU en 
Azië 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; betreurt het dat 
veel Aziatische landen nog steeds een 
protectionistisch economisch beleid voeren 
waardoor een ongelijk speelveld voor 
Europese bedrijven wordt gecreëerd; merkt 
op dat het toestaan van vrijhandelsstromen 
bijdraagt tot het vergroten van de 
economische veerkracht en tot het 
waarborgen van de wereldwijde 
beschikbaarheid van producten dankzij de 
diversificatie van toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 9
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat veel Aziatische 
landen nog steeds een protectionistisch 

2. betreurt het dat diverse Aziatische 
landen nog steeds een protectionistisch 
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economisch beleid voeren waardoor een 
ongelijk speelveld voor Europese bedrijven 
wordt gecreëerd; merkt op dat het toestaan 
van vrijhandelsstromen de economische 
veerkracht zal vergroten en, dankzij de 
diversificatie van toeleveringsketens, de 
wereldwijde beschikbaarheid van 
producten zal waarborgen;

economisch beleid voeren waardoor een 
ongelijk speelveld voor Europese bedrijven 
wordt gecreëerd; merkt op dat het toestaan 
van vrijhandelsstromen de economische 
veerkracht zal vergroten en, dankzij de 
diversificatie van toeleveringsketens, de 
wereldwijde beschikbaarheid van 
producten zal waarborgen; pleit voor een 
kaderregeling van passende 
zorgvuldigheid die waardevolle 
economische activa beschermt, toegang 
tot markten en materialen waarborgt en 
sociale, milieu- en mensenrechten 
behoudt; benadrukt dat de samenwerking 
op het vlak van intellectuele-
eigendomsbepalingen en geografische 
aanduidingen moet worden verbeterd;

Or. en

Amendement 10
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat veel Aziatische 
landen nog steeds een protectionistisch 
economisch beleid voeren waardoor een 
ongelijk speelveld voor Europese bedrijven 
wordt gecreëerd; merkt op dat het toestaan 
van vrijhandelsstromen de economische 
veerkracht zal vergroten en, dankzij de 
diversificatie van toeleveringsketens, de 
wereldwijde beschikbaarheid van 
producten zal waarborgen;

2. stelt vast dat veel Aziatische landen 
het nog steeds nodig achten bepaalde 
economische sectoren te beschermen; is 
zich ervan bewust dat veel Aziatische 
actoren meer tijd nodig zullen hebben om 
op een gelijk speelveld met Europese 
bedrijven te kunnen concurreren; merkt 
op dat eerlijke handelsstromen gebaseerd 
zijn op eerlijke prijzen voor een 
milieuvriendelijke productie onder 
fatsoenlijke werkomstandigheden, zullen 
bijdragen aan de economische veerkracht 
en, dankzij de diversificatie van 
toeleveringsketens, kunnen zorgen voor 
een betere beschikbaarheid van producten;

Or. en
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Amendement 11
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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 oordeel 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; 

Or. en

Amendement 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de 
connectiviteitsstrategie voor de EU en 
Azië ten doel heeft ervoor te zorgen dat 
landen die van belang zijn voor de 
connectiviteit van de Unie hun 
connectiviteitsstrategieën diversifiëren, 
met inbegrip van de Europese Unie, naast 
andere grote landen; meent dat 
connectiviteit niet mag leiden tot 
overheersing door andere middelen;
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Or. en

Amendement 13
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept op tot economische sancties 
voor Europese gouvernementele en 
commerciële organisaties die betrokken 
zijn bij mensenrechtenschendingen en 
misbruik begaan in derde landen die 
intensieve handelsbetrekkingen 
onderhouden met de Unie, om 
medeplichtigheid aan 
mensenrechtenschendingen die als 
misdrijf tegen de menselijkheid kunnen 
worden beschouwd in het kader van het 
internationale recht te voorkomen en te 
ontmoedigen;

Or. en

Amendement 14
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat efficiënte 
verbindingen en netwerken tussen Europa 
en Azië via prioritaire vervoerscorridors, 
waaronder lucht-, zee- en landvervoer, en 
netwerkverbindingen met hoge capaciteit, 
de handelsstromen tussen de EU en Azië 
zullen doen toenemen; erkent het bestaan 
van een investeringskloof op het gebied 
van connectiviteit en erkent de noodzaak 
om de samenwerking met particuliere 
investeerders, nationale en internationale 

3. is van mening dat efficiënte en 
duurzame verbindingen en netwerken 
tussen Europa en Azië via prioritaire 
vervoerscorridors, waaronder lucht-, zee- 
en landvervoer, netwerkverbindingen met 
hoge capaciteit en efficiëntere en 
betrouwbaardere douaneprocedures die 
gebaseerd zijn op digitalisering en 
administratieve vereenvoudiging, de 
handelsstromen tussen de EU en Azië 
zullen doen toenemen; erkent het bestaan 
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instellingen en multilaterale 
ontwikkelingsbanken te mobiliseren en te 
versterken;

van een investeringskloof op het gebied 
van connectiviteit en erkent de noodzaak 
om de samenwerking met particuliere 
investeerders, nationale en internationale 
instellingen en multilaterale 
ontwikkelingsbanken te mobiliseren en te 
versterken; benadrukt dat de facilitatie 
van handel tussen de EU en Aziatische 
partners via een betere connectiviteit 
tegelijkertijd 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; 

Or. en

Amendement 15
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat efficiënte 
verbindingen en netwerken tussen Europa 
en Azië via prioritaire vervoerscorridors, 
waaronder lucht-, zee- en landvervoer, en 
netwerkverbindingen met hoge capaciteit, 
de handelsstromen tussen de EU en Azië 
zullen doen toenemen; 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 en multilaterale 
ontwikkelingsbanken te mobiliseren en te 
versterken;

3. is van mening dat efficiënte 
verbindingen en netwerken tussen Europa 
en Azië via prioritaire vervoerscorridors, 
waaronder lucht-, zee- en landvervoer, en 
netwerkverbindingen met hoge capaciteit, 
de handelsstromen tussen de EU en Azië 
op duurzame wijze zullen doen toenemen; 
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;

Or. en
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Amendement 16
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat efficiënte 
verbindingen en netwerken tussen Europa 
en Azië via prioritaire vervoerscorridors, 
waaronder lucht-, zee- en landvervoer, en 
netwerkverbindingen met hoge capaciteit, 
de handelsstromen tussen de EU en Azië 
zullen doen toenemen; 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 en multilaterale 
ontwikkelingsbanken te mobiliseren en te 
versterken;

3. is van mening dat efficiënte en 
ecologisch duurzame verbindingen en 
netwerken tussen Europa en Azië via 
prioritaire vervoerscorridors, waaronder 
lucht-, zee- en landvervoer, en 
netwerkverbindingen met hoge capaciteit, 
de handelsstromen tussen de EU en Azië 
zullen doen toenemen; erkent het bestaan 
van een investeringskloof op het gebied 
van connectiviteit en erkent de noodzaak 
om de samenwerking met nationale en 
internationale instellingen en multilaterale 
ontwikkelingsbanken te mobiliseren en te 
versterken; gelooft dat de uitstoot van 
broeikasgassen kan worden 
teruggedrongen door het openbaar 
vervoer te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 17
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat efficiënte 
verbindingen en netwerken tussen Europa 
en Azië via prioritaire vervoerscorridors, 
waaronder lucht-, zee- en landvervoer, en 
netwerkverbindingen met hoge capaciteit, 
de handelsstromen tussen de EU en Azië 
zullen doen toenemen; 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 en multilaterale 

3. is van mening dat efficiënte 
verbindingen en netwerken tussen Europa 
en Azië via prioritaire vervoerscorridors, 
waaronder lucht-, zee- en landvervoer, en 
een netwerk van digitale, 
interpersoonlijke en energie-instrumenten 
met hoge capaciteit, de handelsstromen en 
doorgifte van gegevens tussen de EU en 
Azië zullen doen toenemen; erkent het 
bestaan van een investeringskloof op het 
gebied van connectiviteit en erkent de 
noodzaak om de samenwerking met 
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ontwikkelingsbanken te mobiliseren en te 
versterken;

particuliere investeerders, nationale en 
internationale instellingen en multilaterale 
ontwikkelingsbanken te mobiliseren en te 
versterken;

Or. en

Amendement 18
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept hoe belangrijk de 
strategische betrekkingen tussen de EU en 
China zijn en verzoekt de lidstaten en 
Europese instellingen om China 
eensgezind te benaderen en een 
gecoördineerde aanpak te volgen; 
benadrukt dat moet worden toegezien op 
een gelijk speelveld, wederkerigheid en 
een niet-discriminerende behandeling van 
de respectieve partijen, het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld; 
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;

Or. en
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Amendement 19
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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, met aanzienlijke effecten op de 
handelsstromen; benadrukt dat het beheer 
van deze nieuwe corridors duurzaam en 
in overeenstemming met internationale 
regels en normen moet zijn, en niet mag 
leiden tot aanvullende druk op het 
ecosysteem van het Noordpoolgebied;

Or. en

Amendement 20
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. neemt kennis van het feit dat zich 
in het Noordpoolgebied een nieuwe vaar- 
en handelsroute tussen Azië en Noord-
Europa opent die tot wel 40 % korter is 
dan de traditionele zuidelijke vaarroute; 
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;

Or. en
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Amendement 21
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het vervoers- en 
connectiviteitsmodel opnieuw tegen het 
licht moet worden gehouden om de 
groene transitie en de strijd tegen 
klimaatverandering te ondersteunen; 
verzoekt de Commissie met alle Aziatische 
partners een duurzaam model voor 
mobiliteitsontwikkeling te ontwikkelen, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de overeenkomst van Parijs en de 
Green Deal;

Or. en

Amendement 22
Seán Kelly, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. erkent het potentieel van de EU 
om mee te werken aan het Chinese 
“Nieuwe Zijderoute”-initiatief (Belt and 
Road Initiative, BRI), een 
ontwikkelingsstrategie die moet zorgen 
voor connectiviteit en samenwerking 
tussen verschillende economische 
corridors en het Euraziatische continent 
van China tot Europa moet verbinden; is 
van mening dat de EU ook moet proberen 
China ertoe aan te zetten dat het 
waarborgt dat het BRI aan internationale 
normen voldoet; acht het garanderen van 
eerlijke concurrentie op derde markten 
door het volgen van multilaterale 
praktijken op het gebied van economische 
governance van essentieel belang; is van 
oordeel dat de Commissie het potentieel 
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van een samenwerking met China aan het 
BRI verder moet analyseren in haar 
studies over de TEN-V-corridors om 
mogelijke knelpunten en beperkingen op 
het gebied van vervoer te vermijden; is 
bezorgd over het gebrek aan transparante 
aanbestedingsprocedures bij door China 
gefinancierde projecten, en over het feit 
dat deze veelal 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;

Or. en

Amendement 23
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. 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 toenemende 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 
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investeringen gebruikt als aanjager van 
groei, en zo bijdraagt tot gedeelde 
welvaart;

Or. en

Amendement 24
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 en 
Singapore;

4. 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 en 
Singapore; 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; merkt op 
dat het adequaatheidsbesluit met Japan 
als voorbeeld dient voor verdere digitale 
integratie tussen de EU en haar partners; 
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, en altijd 
volledig in overeenstemming moeten zijn 
met het EU-acquis betreffende 
gegevensbescherming, namelijk de AVG;

Or. en

Amendement 25
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 en 
Singapore;

4. 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 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 dat het waarborgen van betere 
toegang van EU-exporteerders tot deze 
markt en het verbeteren van de 
samenwerking via strategische 
partnerschappen en 
investeringsbeschermingsovereenkomsten 
prioriteiten zouden moeten zijn voor de 
EU; is in dit verband van mening dat 
onderhandelingen moeten worden 
gevoerd met Taiwan over een bilaterale 
investeringsovereenkomst; 

Or. en

Amendement 26
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 en 
Singapore;

4. 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 en 
Singapore; roept de Commissie ertoe op 
spoedig een verkennend onderzoek en een 
effectbeoordeling te starten ter 
voorbereiding op de onderhandelingen 
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over een investeringsovereenkomst met 
Taiwan, die een belangrijke rol zou 
kunnen spelen voor de toeleveringsketen 
van de EU en haar connectiviteitsstrategie 
in de regio;

Or. en

Amendement 27
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 en 
Singapore;

4. 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, 
Singapore en Vietnam, evenals lopende 
onderhandelingen, bijvoorbeeld over de 
brede investeringsovereenkomst met 
China; verzoekt de Commissie een 
verkennend onderzoek te starten met het 
oog op de investeringsonderhandelingen 
met Taiwan;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept het belang van het 
bestaande netwerk van bilaterale, regionale 
en multilaterale handelsovereenkomsten en 
de bilaterale samenwerking tussen de EU 

4. onderstreept het belang van het 
bestaande netwerk van bilaterale, regionale 
en multilaterale handelsovereenkomsten en 
de bilaterale samenwerking tussen de EU 
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en Aziatische partners, met succesvolle 
voorbeelden van strategische 
partnerschappen in Japan, Zuid-Korea en 
Singapore;

en Aziatische partners, met succesvolle 
voorbeelden van strategische 
partnerschappen in Japan, Zuid-Korea en 
Singapore; is ingenomen met de nieuwe 
GA-overeenkomst met China en met de 
mogelijkheid om in de toekomst een 
nauwere samenwerking op gang te 
brengen; dringt erop aan dat de 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling van deze overeenkomsten 
daadwerkelijk worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 29
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de EU-lidstaten en 
kandidaat-lidstaten ertoe op te overwegen 
af te zien van het format van 17+1, dat 
afbreuk kan doen aan een eensgezind 
optreden en de eenheid van de Europese 
Unie, en pleit ervoor in plaats 
daarvan een gemeenschappelijk en 
verenigd EU-beleid ten aanzien van 
China te hanteren;

Or. en

Amendement 30
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de 
bepalingen over de standaardisering van 
handelsovereenkomsten aan te scherpen, 
door te streven naar bindende 
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verplichtingen ten aanzien van de 
toepassing van internationale normen en 
door open en transparante samenwerking 
op het gebied van regelgeving te 
bevorderen zonder afbreuk te doen aan 
het recht om regelgeving vast te stellen;

Or. en

Amendement 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie met klem 
prioriteit te verlenen aan de connectiviteit 
met die landen in de regio die de 
mensenrechten, rechtsstaat en democratie 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 32
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. neemt kennis van het besluit om de 
EBA-regeling met Cambodja op te 
schorten en benadrukt zijn bezorgdheid 
over de verslechterende 
mensenrechtensituatie in het land; dringt 
er bij de Commissie op aan met een 
duidelijke strategie te komen om de 
banden met het land te blijven aanhalen, 
met als doel om Cambodja weer in de 
regeling op te nemen; is van mening dat 
de Commissie en de EDEO een 
strategischer benadering moeten volgen 
met betrekking tot het SAP, onder meer 
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door meer actie te ondernemen op het 
hoogste politieke niveau, met als doel om 
het instrument doeltreffender te maken in 
het verbeteren van de staat van dienst van 
de begunstigde landen wat betreft de 
naleving van de mensenrechten, 
internationale arbeid, milieunormen en 
normen van goed bestuur;

Or. en

Amendement 33
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. meent dat de Unie een kans heeft 
haar eigen aantrekkelijke handels- en 
investeringssysteem onder de aandacht te 
brengen en tegelijkertijd de landen van 
Eurazië aan te sporen een open economie 
en een gelijk speelveld voor alle 
buitenlandse actoren in stand te houden;

Or. en

Amendement 34
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan de brede investeringsovereenkomst 
met China geen voorrang te verlenen 
boven de bilaterale 
investeringsovereenkomst met Taiwan, 
maar zich erop toe te leggen de 
laatstgenoemde overeenkomst eerst af te 
ronden indien de partijen sneller tot een 
akkoord komen;
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Or. en

Amendement 35
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen; verzoekt de EU 
haar handelsbeleid te gebruiken om haar 
handelspartners, met name Aziatische 
partners als Zuid-Korea, de Filipijnen en 
Vietnam, ertoe aan te sporen 
internationale normen op het gebied van 
arbeid en mensenrechten over te nemen 
en daadwerkelijk toe te passen, op basis 
van IAO-verdragen; onderstreept in dit 
verband dat de eerbiediging van het recht 
vakbonden op te richten en zich daarbij 
aan te sluiten alsook van het recht op 
collectieve onderhandelingen een 
essentieel criterium is voor de 
verantwoordingsplicht van bedrijven; 
betreurt dat de vrijheid van vereniging op 
veel productielocaties in onze 
handelspartnerlanden vaak wordt 
geschonden;

Or. fr

Amendement 36
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de 5. verzoekt de Commissie de 
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handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen;

handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen; is ingenomen 
met de recente initiatieven en 
toezeggingen om de Overeenkomst van 
Parijs tot een essentieel onderdeel van 
handels- en investeringsovereenkomsten 
te maken en om de afdwingbaarheid van 
de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling te versterken, 
aangezien dit belangrijke instrumenten 
zijn om het ontwerp en de ontwikkeling 
van de connectiviteitsstrategie te baseren 
op duurzame integratie; verzoekt de 
Commissie en de Raad om onverwijld op 
basis van concrete voorstellen actie te 
ondernemen;

Or. en

Amendement 37
Seán Kelly, Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, 
Jörgen Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen; 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 
kostenverstoringen die niet het gevolg zijn 
van de vrije marktwerking;

Or. en
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Amendement 38
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs en de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de VN, en 
door de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling afdwingbaar te 
maken, onder meer via een op sancties 
gebaseerd mechanisme als laatste 
redmiddel;

Or. en

Amendement 39
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame internationale en 
EU-normen en -standaarden op het gebied 
van milieu en maatschappij, zoals de 
eerbiediging van de IAO-verdragen en de 
Klimaatovereenkomst van Parijs, te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 40
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de 
handhaving van handelsovereenkomsten te 
waarborgen en de bestaande 
overeenkomsten ambitieuzer te maken, met 
name door duurzame EU-normen en -
standaarden te bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de 
uitvoering van handelsovereenkomsten en 
de nakoming van daaraan gerelateerde 
verbintenissen te waarborgen en de 
bestaande overeenkomsten ambitieuzer te 
maken, met name door internationaal 
overeengekomen normen en -standaarden 
op het gebied van duurzaamheid te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 41
Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Barry Andrews, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Urmas Paet, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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 Verenigde Naties, en dat de 
bevordering van efficiënte en duurzame 
connectiviteit, samen met handel, een 
essentieel onderdeel is van een breder 
strategisch partnerschap met Aziatische 
partners.

Or. en


