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Amendement 1
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

1. merkt op dat China in 2020 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; de omvang van de 
handel tussen China en de EU vergt op 
middellange termijn een kader van 
overeenkomsten waarvan de geografische 
aanduidingen en de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China slechts de eerste twee stappen 
uitmaken; een ruimere overeenkomst in 
de toekomst is alleen mogelijk indien 
China de waarden waarop de EU is 
gestoeld volledig eerbiedigt en indien deze 
overeenkomst een vorm van 
democratische controle omvat waarbij het 
Europees Parlement zijn bevoegdheden 
moet ontwikkelen;

Or. en

Amendement 2
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

1. merkt op dat de gestage 
economische groei van China het 
komende decennium grote gevolgen zal 
hebben voor de wereldwijde economische 
ontwikkelingen en dat China in 2020 voor 
het eerst de grootste partner van de EU 
voor de handel in goederen was, en dat de 
handelsbalans verder is verslechterd ten 
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nadele van de EU; benadrukt echter dat 
als we ook de handel in diensten in 
overweging nemen, China de VS bij lange 
na nog niet heeft ingehaald als grootste 
handelspartner van de EU; onderkent 
niettemin het belang van de handels- en 
investeringsbetrekkingen met China, 
hoewel daar haken en ogen aan zitten;

Or. en

Amendement 3
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

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; verzoekt de Commissie de 
afhankelijkheid van de EU ten opzichte 
van China in bepaalde strategisch 
belangrijke en kritieke sectoren, zoals 
tijdens de pandemie is gebleken, terdege te 
onderzoeken en daarbij al onze 
beleidsmogelijkheden aan te wenden en 
plannen uit te stippelen om onze 
toeleveringsketens veerkrachtiger te 
maken en te diversifiëren, en de 
afhankelijkheid te verminderen;

Or. en

Amendement 4
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

1. merkt op dat China in 2020 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 dat China 
’s werelds op één na grootste economie is 
en volgens het IMF in 2021 naar 
verwachting een bbp-groei van 8 % zal 
optekenen;

Or. en

Amendement 5
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

1. merkt op dat China in 2020 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, waardoor sprake is van 
een handelstekort met China; merkt op 
dat de resultaten van de huidige strategie 
EU-China duidelijk beperkt zijn;

Or. en

Amendement 6
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. merkt op dat China in 2020 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;

1. merkt op dat China in 2020 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; wijst er evenwel op dat 
de VS, gevolgd door het VK, nog steeds de 
twee belangrijkste partners van de EU zijn 
wat betreft de handel in goederen en 
diensten samen;

Or. en

Amendement 7
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

1. merkt op dat China in 2020 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; wijst er evenwel op dat 
de wederzijdse investeringsniveaus nog 
steeds betrekkelijk laag zijn en dat het 
potentieel bij lange na niet wordt gehaald;

Or. en

Amendement 8
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

1. merkt op dat China in 2020 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; merkt op dat kritieke 
grondstoffen alleen in China te vinden 
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zijn;

Or. en

Amendement 9
Emmanouil Fragkos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat China in 2020 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;

1. wijst erop dat China een sleutelrol 
vervult in de wereldeconomie en merkt op 
dat China in 2020 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;

Or. en

Amendement 10
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de principe-
investeringsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Volksrepubliek 
China voorziet in toegang van China tot 
strategische sectoren van de EU 
(telecommunicatie, energie-
infrastructuur, moderne informatie-
/digitale technologieën, bijvoorbeeld in 
verband met big data, inlichtingen, 
robotica en slimme productie), en zo de 
“technologische suprematie” van China 
faciliteert, waarmee een van de 
doelstellingen van het plan “Made in 
China 2025” wordt verwezenlijkt, 
namelijk dat de Chinese regering haar 
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bedrijven stimuleert door hen 
overheidsmiddelen ter beschikking te 
stellen zodat zij delen van de Europese 
economie kunnen overnemen die van 
cruciaal belang zijn voor de veiligheid van 
het communautaire blok, en anderzijds de 
EU overgeleverd laat aan technologieën 
die worden geleverd door derde landen 
waarvan de waarden en methoden niet 
betrouwbaar zijn;

Or. es

Amendement 11
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de uitkomst van 
de WTO-geschillenbeslechtingszaak 
China-EU over antidumpingprocedures in 
landen zonder markteconomie 
overeenkomstig het standpunt van het 
Europees Parlement van mei 2016, 
waarmee een eind komt aan de 
markteconomiestatus van China1 bis

_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 12 mei 2016 over de 
markteconomiestatus van China.

Or. en

Amendement 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de Volksrepubliek 
China zich heeft aangesloten bij het 
regionaal alomvattend economisch 
partnerschap (RCEP), een multilaterale 
vrijhandelsovereenkomst die tot doel heeft 
de toeleveringsketens van vijftien landen 
in Azië en het Stille Oceaangebied te 
integreren;

Or. en

Amendement 13
Mazaly Aguilar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat de principe-
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en de Volksrepubliek China in zijn 
huidige vorm de afhankelijkheid van de 
EU zal vergroten, tevens in de landbouw, 
waar de Chinese regering enorme 
bedragen investeert in 
landbouwtechnologie en -innovatie, met 
een wetgevingskader dat hen in staat stelt 
te doen wat zij willen; merkt op dat met de 
huidige aanpak China gemakkelijker 
Europese bedrijven en landbouwgrond 
zou kunnen blijven opkopen, d.w.z. de 
Europese afhankelijkheid vergroten van 
een land waar bijvoorbeeld geen 
particulier eigendom bestaat en waar de 
voedselveiligheidsnormen ver verwijderd 
zijn van de Europese normen;

Or. es

Amendement 14
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, 
Kathleen Van Brempt
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 centraal staat;

2. 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 centraal staat; verzoekt de 
Commissie en China om bij het 
hervormen van de regels van de WTO 
nauw samen te werken teneinde de 
organisatie flexibeler te maken en ervoor 
te zorgen dat deze opgewassen is tegen de 
uitdagingen van de 21e eeuw, teneinde 
een bijdrage te leveren aan een 
duurzamere ontwikkeling, alsook de 
groene transitie en de digitale revolutie te 
bevorderen; verzoekt China 
overeenkomstig zijn economisch belang te 
voldoen aan zijn internationale 
verplichtingen en het gelijk speelveld te 
herstellen door subsidies aan de industrie, 
staatsbedrijven en overcapaciteit, 
gedwongen overdracht van technologie, 
openbare aanbestedingsprocedures en 
intellectuele eigendom aan te pakken;

Or. en

Amendement 15
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 

2. 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 
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handelsstelsel centraal staat; handelsstelsel centraal staat; roept China 
op zich ten volle te kwijten van al zijn 
verplichtingen uit hoofde van de WTO-
regels en pleit met name voor 
samenwerking met gelijkgezinde partners 
om de illegale subsidies van China te 
bestrijden; merkt op dat Taiwan 
volwaardig WTO-lid is en pleit nogmaals 
voor versterking van de economische 
samenwerking en de voorbereiding van 
een investeringsovereenkomst met Taiwan 
door de noodzakelijke 
voorbereidingswerkzaamheden zoals het 
verkennend onderzoek in 2021 af te 
ronden;

Or. en

Amendement 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 centraal staat;

2. 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 centraal staat, met 
waarborging en bescherming van de 
grondrechten, met absolute eerbiediging 
door beide partijen van fundamentele 
vrijheden zoals de vrijheid van 
vergadering, vrije meningsuiting en 
geloofsovertuiging, met volle inzet voor de 
bescherming van de aarde tegen de 
klimaatverandering, en zonder dat enige 
partij er baat bij heeft de wederpartij door 
middel van ontwrichtend en agressief 
economisch beleid te ondermijnen;

Or. en
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Amendement 17
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 centraal staat;

2. 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 centraal staat; benadrukt dat 
wie een vooraanstaand concurrent op de 
wereldmarkt wil zijn, zich moet houden 
aan de hoogste normen, ook met 
betrekking tot de gevolgen voor het 
klimaat, het milieu, de biodiversiteit, 
armoede, gezondheid, arbeidsrechten en 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 18
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 centraal staat;

2. 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 centraal staat; herhaalt dat 
loskoppeling van de economische groei de 
EU niet ten goede komt en dat een 
doortastendere handhaving en naleving 
van de verplichtingen in de algehele 
handels- en investeringsbetrekkingen 
noodzakelijk is;
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Or. en

Amendement 19
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 centraal staat;

2. 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 centraal staat; benadrukt in 
dit verband het belang van de hervorming 
van de WTO;

Or. en

Amendement 20
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 centraal staat;

2. 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 begrip 
wederkerigheid centraal staan;

Or. en

Amendement 21
Emmanouil Fragkos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. 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 centraal staat;

2. is ervan overtuigd dat de bilaterale 
handels- en investeringsbetrekkingen 
tussen de EU en China van strategisch 
belang zijn en op de regels van de WTO 
gebaseerd moeten zijn;

Or. en

Amendement 22
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept China op een actievere rol te 
spelen in de WTO en andere multilaterale 
initiatieven, en zich ten volle te kwijten 
van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
WTO, alsmede zijn verworven 
economische macht en zijn 
ontwikkelingsniveau met elkaar in 
evenwicht te brengen, en verzoekt de 
Commissie met klem haar inspanningen 
om samen te werken met China op te 
voeren wat betreft de hervorming en 
versterking van het op regels gebaseerde 
multilaterale handelsstelsel; dringt erop 
aan met name aandacht te schenken aan 
de hervorming van de WTO als middel bij 
uitstek om stabiliteit en rechtszekerheid te 
scheppen in de internationale handel, en 
tegelijkertijd structurele tekortkomingen 
op pluri- en multilateraal niveau aan te 
pakken; acht het ter zake dienend met 
name de negatieve gevolgen van en de 
mogelijke oplossingen voor verstoringen 
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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;

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de EU en China als 
belangrijke internationale spelers op hun 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
wereldeconomie en de toekomst van de 
aarde, en te voorkomen dat de 
betrekkingen omslaan in een strijd; 
benadrukt dat een goede en constructieve 
samenwerking tussen beide partijen 
noodzakelijk is om wereldwijde problemen 
het hoofd te kunnen bieden; herhaalt dat 
China een strategische partner voor de 
EU blijft en steeds een betrouwbare 
partner is geweest op veel gebieden van de 
internationale samenwerking en de 
handhaving van het multilateralisme;

Or. en

Amendement 24
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat andere handels- 
en investeringsovereenkomsten met 
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regionale partners, waaronder Taiwan, 
geen gevolgen mogen ondervinden van de 
opschorting van de ratificatie van de 
brede investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China;

Or. en

Amendement 25
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU;

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU; onderstreept dat economische 
betrekkingen niet los kunnen worden 
gezien van mensenrechtenkwesties en 
betreurt in dit verband het aanhoudende 
gebruik van dwangarbeid in de 
toeleveringsketens van bedrijven, met 
name bedrijven die goederen betrekken 
uit Xinjiang; verzoekt China met klem de 
desbetreffende IAO-verdragen te 
ratificeren en uit te voeren; betreurt dat 
verscheidene internationale bedrijven, 
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 
toeleveringsketen de banden met Xinjiang 
te verbreken, en veroordeelt met klem de 
agressieve politieke dwang die de Chinese 
regering tegen hen uitoefent; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden om 
snel de laatste hand te leggen aan advies 
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voor bedrijven in de toeleveringsketen, 
met richtsnoeren voor bedrijven over het 
risico dat ze lopen gebruik te maken van 
Oeigoerse dwangarbeid, en hen te 
ondersteunen om snel alternatieve 
bevoorradingsbronnen te vinden;

Or. en

Amendement 26
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Pedro Silva Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU;

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU; China en de EU moeten zorgen 
voor een gelijk speelveld en een 
vruchtbare relatie opbouwen, ondanks de 
verschillen tussen beide economische 
systemen; hiertoe moet de Unie haar 
reeks autonome instrumenten 
vervolledigen: (screenen van buitenlandse 
directe investeringen; uitvoer van 
technologie voor tweeërlei gebruik; 
staatssubsidies; toegang tot openbare 
aanbestedingsprocedures; bescherming 
tegen dwangmaatregelen van derde 
landen); daarnaast moet China 
overwegen dat moet worden voldaan aan 
Europese normen op handelsgebied, met 
name met betrekking tot mensenrechten 
en arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 27
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Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU;

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China, die gekenmerkt 
worden door asymmetrische 
markttoegang en het ontbreken van een 
daadwerkelijk gelijk speelveld dat kan 
zorgen voor eerlijke toegang tot de 
Chinese markt voor deze producenten en 
exporteurs in de EU, alsook door 
verschillen op het gebied van sociale en 
milieunormen; benadrukt dat herstel van 
het evenwicht en een gelijker speelveld van 
essentieel belang zijn voor de EU;

Or. en

Amendement 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU;

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU; is vastbesloten de verordening 
betreffende buitenlandse subsidies die de 
interne markt verstoren tijdig en zonder 
vertragingen te voltooien en verzoekt de 
Commissie en de Raad met klem dat 
eveneens te doen zodra het standpunt van 
het Parlement is goedgekeurd;
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Or. en

Amendement 29
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU;

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU, met name wat betreft de 
eerbiediging van intellectuele eigendom 
en concrete toezeggingen om namaak te 
bestrijden;

Or. fr

Amendement 30
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Dita 
Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU;

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU; herinnert aan de algemene 
doelstelling van de Europese Unie om 
haar open strategische autonomie te 
versterken;

Or. en
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Amendement 31
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU;

3. uit zich bezorgd over de steeds 
meer uit balans rakende bilaterale 
economische en handelsbetrekkingen 
tussen de EU en China; benadrukt dat 
herstel van het evenwicht en een gelijker 
speelveld van essentieel belang zijn voor 
de EU; wijst in dit verband op de lopende 
werkzaamheden van de EU ter versterking 
van haar handelsinstrumentarium;

Or. en

Amendement 32
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat het dringend 
noodzakelijk is het evenwicht in de 
betrekkingen tussen de EU en China te 
herstellen door de goedkeuring van een 
instrumentarium van autonome 
maatregelen zoals: wetgeving tegen de 
verstorende effecten van buitenlandse 
subsidies op de interne markt; een 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten; wetgeving inzake de 
toeleveringsketen met verplichte 
zorgvuldigheidseisen die ook voorzien in 
een invoerverbod op goederen die met 
dwangarbeid zijn vervaardigd; een 
verbeterde en versterkte EU-verordening 
voor de screening van buitenlandse 



AM\1232584NL.docx 21/66 PE693.623v01-00

NL

investeringen; een doeltreffend 
instrument om dwang tegen te gaan; zo 
nodig aanvullende doelgerichte 
maatregelen in het kader van de 
wereldwijde EU-sanctieregeling voor de 
mensenrechten, om de repressie in 
Xinjiang en Hongkong te blijven 
aanpakken en China ertoe te brengen alle 
schendingen te beëindigen; een adequate 
aanpak van de cyberdreigingen, de 
hybride aanvallen en het civiel-militaire 
fusieprogramma van China;

Or. en

Amendement 33
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de EU-lidstaten en 
kandidaat-lidstaten ertoe op te overwegen 
af te zien van het 16+1-formaat, dat 
afbreuk kan doen aan een eensgezind 
optreden en de eenheid van de Europese 
Unie; pleit in plaats daarvan voor een 
gemeenschappelijk en verenigd EU-beleid 
ten aanzien van China; erkent het recente 
besluit van Litouwen om de deelname aan 
dit formaat te staken en roept de overige 
landen op dat ook te doen;

Or. en

Amendement 34
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt dat de inspanningen en 
instrumenten van de EU niet hebben 
geleid tot tastbare vooruitgang op het 
gebied van de mensenrechten in China en 
er niet in slagen de abrupte negatieve 
ontwikkelingen in en achteruitgang van 
China als internationale speler een halt 
toe te roepen;

Or. en

Amendement 35
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is ingenomen met de opening van 
een dialoog tussen de EU en de VS over 
China met het oog op samenwerking op 
gebieden als wederkerigheid, 
multilateralisme, economische kwesties, 
mensenrechten, veerkracht, veiligheid en 
klimaatverandering; pleit ervoor de 
coördinatie en samenwerking tussen de 
EU en de VS ten aanzien van China 
verder op te voeren;

Or. en

Amendement 36
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. herhaalt zijn diepe bezorgdheid 
over de vele belemmeringen waarop 
Europese bedrijven stuiten wanneer zij 

4. herhaalt zijn diepe bezorgdheid 
over de vele belemmeringen waarop 
Europese bedrijven stuiten wanneer zij 
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toetreden tot en actief zijn op de Chinese 
markt; is bezorgd over het feit dat 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 van Chinese 
staatsbedrijven, gedwongen overdracht van 
technologie en gegevenslokalisatie, 
industriële overcapaciteit in bijvoorbeeld 
de staalsector en de daarmee gepaard 
gaande dumping, en andere oneerlijke 
handelspraktijken;

toetreden tot en actief zijn op de Chinese 
markt, terwijl bedrijven uit de EU 
vaststellen dat er in China nog een 
aanzienlijk onbenut marktpotentieel 
bestaat; wijst erop dat de Chinese 
middenklasse inmiddels meer dan 
400 miljoen mensen omvat; neemt kennis 
van de Chinese “strategie voor duale 
circulatie”, waarnaar wordt verwezen in 
zijn 14e vijfjarenplan, en vraagt zich af 
hoe de Chinese “strategie voor duale 
circulatie” aansluit op de Europese 
strategie inzake de “open strategische 
autonomie” en de “Buy American”-
aanpak van de regering-Biden-Harris; 
roept de partners op meer helderheid te 
verschaffen over de veranderingen die 
deze strategieën inhouden voor het 
ondernemingsklimaat voor EU-bedrijven; 
benadrukt nogmaals zijn bijzondere 
bezorgdheid over de marktverstorende 
praktijken van bepaalde Chinese 
staatsbedrijven, en herhaalt zijn standpunt 
dat staatsbedrijven zich aan de regels 
moeten houden wanneer zij opereren in 
een marktomgeving; wijst op de voordelen 
van samenwerking op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling, maar wijst 
gedwongen overdracht van technologie en 
gegevenslokalisatie van de hand; dringt 
erop aan het probleem van de 
aanhoudende industriële overcapaciteit in 
bepaalde sectoren, waaronder de 
staalsector, op te lossen, en tegelijkertijd 
rekening te houden met de geweldige 
inspanningen van China om verouderde 
productiesites te sluiten, werknemers over 
te plaatsen en om te scholen, alsook de 
productie te moderniseren teneinde de 
industriële CO2-emissies te verminderen, 
waarmee nieuwe kansen worden 
geschapen voor technologische en 
economische samenwerking met bedrijven 
in de EU; neemt kennis van het 
uitzonderlijk hoge percentage Chinese 
bedrijven dat betrokken is bij door de 
Europese Commissie aangespannen 
antidumpingprocedures; is ingenomen 
met de doeltreffendheid van deze 
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maatregelen; roept de Chinese 
autoriteiten op hun inspanningen te 
vergroten om dumpingpraktijken en 
andere oneerlijke handelspraktijken, 
waaronder sociale en milieudumping, een 
halt toe te roepen;

Or. en

Amendement 37
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 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 van Chinese 
staatsbedrijven, gedwongen overdracht van 
technologie en gegevenslokalisatie, 
industriële overcapaciteit in bijvoorbeeld 
de staalsector en de daarmee gepaard 
gaande dumping, en andere oneerlijke 
handelspraktijken;

4. 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 de 
Chinese “strategie voor duale circulatie”, 
waarnaar wordt verwezen in zijn 
14e vijfjarenplan, het ondernemingsklimaat 
voor EU-bedrijven verder zal 
verslechteren; vindt het zeer verontrustend 
dat verscheidene internationale bedrijven, 
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 
toeleveringsketen de banden met Xinjiang 
te verbreken; veroordeelt met klem de 
agressieve politieke dwang die de Chinese 
regering tegen hen uitoefent; benadrukt 
nogmaals zijn bijzondere bezorgdheid over 
de marktverstorende praktijken van 
Chinese staatsbedrijven, gedwongen 
overdracht van technologie en 
gegevenslokalisatie, industriële 
overcapaciteit in bijvoorbeeld de 
staalsector en de daarmee gepaard gaande 
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dumping, en andere oneerlijke 
handelspraktijken; vraagt de Commissie en 
de lidstaten hun samenwerking op het 
niveau van de WTO met gelijkgezinde 
bondgenoten op te voeren, teneinde een 
gemeenschappelijke aanpak uit te werken 
om deze oneerlijke handelspraktijken van 
China aan te pakken, waaronder een 
nieuw initiatief om namaak te bestrijden;

Or. en

Amendement 38
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 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 van Chinese 
staatsbedrijven, gedwongen overdracht van 
technologie en gegevenslokalisatie, 
industriële overcapaciteit in bijvoorbeeld 
de staalsector en de daarmee gepaard 
gaande dumping, en andere oneerlijke 
handelspraktijken;

4. 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 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 van Chinese 
staatsbedrijven, 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; is van mening dat 
normalisatiebeleid een belangrijke pijler 
moet worden van een strategischer 
industriebeleid in de EU en wijst erop dat 
normalisatie naar verluidt een van de 
gebieden is waarop China duidelijk 
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voornemens lijkt een andere, eigen weg in 
te slaan; pleit voor gezamenlijke 
inspanningen om de afhankelijkheid van 
Europa in strategische sectoren zoals de 
winning en verwerking van zeldzame 
aardmetalen te verminderen;

Or. en

Amendement 39
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 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 van Chinese 
staatsbedrijven, gedwongen overdracht van 
technologie en gegevenslokalisatie, 
industriële overcapaciteit in bijvoorbeeld 
de staalsector en de daarmee gepaard 
gaande dumping, en andere oneerlijke 
handelspraktijken;

4. herhaalt zijn diepe bezorgdheid 
over de vele belemmeringen waarop 
Europese bedrijven stuiten wanneer zij 
toetreden tot en actief zijn op de Chinese 
markt, alsook over de oneerlijke 
handelspraktijken die staatsbedrijven 
hanteren; is bezorgd over het feit dat 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 van Chinese 
staatsbedrijven, gedwongen overdracht van 
technologie en gegevenslokalisatie, 
industriële overcapaciteit in bijvoorbeeld 
de staalsector en de daarmee gepaard 
gaande dumping, en andere oneerlijke 
handelspraktijken, alsmede de pogingen 
tot inmenging in het democratisch bestel 
van de EU door Chinese overheids- en 
niet-overheidsactoren;

Or. en

Amendement 40
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Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 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 van Chinese 
staatsbedrijven, gedwongen overdracht van 
technologie en gegevenslokalisatie, 
industriële overcapaciteit in bijvoorbeeld 
de staalsector en de daarmee gepaard 
gaande dumping, en andere oneerlijke 
handelspraktijken;

4. 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 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, subsidies aan de 
industrie, 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, en andere oneerlijke 
handelspraktijken;

Or. en

Amendement 41
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat het door China in 
gang gezette Nieuwe Zijderoute-initiatief 
het grootste investeringsplan sinds 
mensenheugenis is; pleit ervoor de 
Europese Commissie nauwer bij het 
Nieuwe Zijderoute-initiatief te betrekken, 
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met name door een bijdrage te leveren met 
knowhow over 
duurzaamheidseffectbeoordelingen voor 
projecten, en over de transparantieregel 
overeenkomstig het Verdrag van 
Aarhus; herinnert eraan dat er zich, met 
ingang van januari 2021, 140 landen bij 
het Nieuwe Zijderoute-initiatief hebben 
aangesloten door een memorandum van 
overeenstemming met China te 
ondertekenen, waaronder 18 lidstaten van 
de Europese Unie, te weten Bulgarije, 
Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, 
Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije 
en Tsjechië;

Or. en

Amendement 42
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het gebrek aan 
wederkerigheid op het gebied van 
openbare aanbestedingen en de noodzaak 
de houding van de EU op dit gebied te 
verbeteren; herinnert aan het belang van 
een krachtig en doeltreffend instrument 
voor internationale overheidsopdrachten 
om externe markten voor 
overheidsopdrachten te ontsluiten, 
alsmede van een instrument betreffende 
buitenlandse subsidies dat erin slaagt 
verstoringen op de interne markt van de 
EU aan te pakken; benadrukt dat beide 
instrumenten elkaar moeten aanvullen 
door verschillende aspecten van het 
probleem aan te pakken, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op respectievelijk de 
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externe en de interne dimensies;

Or. en

Amendement 43
Raphaël Glucksmann, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van 
Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. 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;

Or. en

Amendement 44
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, 
Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de Chinese regering 
op aan IAO-Verdrag nr. 29 inzake 
dwangarbeid, IAO-Verdrag nr. 105 
betreffende de afschaffing van 



PE693.623v01-00 30/66 AM\1232584NL.docx

NL

gedwongen arbeid, IAO-Verdrag nr. 87 
betreffende de vrijheid van vereniging en 
bescherming van het recht zich te 
organiseren, en Verdrag nr. 98 
betreffende het recht zich te organiseren 
en collectief te onderhandelen te 
ratificeren en uit te voeren; spoort China 
aan het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten te 
ratificeren;

Or. en

Amendement 45
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept China op een actievere rol te 
spelen bij multilaterale initiatieven op het 
niveau van de WTO, zoals het handels- en 
klimaatinitiatief en het handels- en 
gezondheidsinitiatief, alsmede de 
uitvoering van de SDG’s; roept China op 
een actievere rol te spelen bij de 
hervorming van de WTO, met name bij 
het herstel van alle dimensies van de 
WTO, van het toezicht tot de vaststelling 
van nieuwe regels en de beslechting van 
geschillen; dringt er bij China op aan al 
zijn verplichtingen uit hoofde van de 
WTO ten volle na te leven;

Or. en

Amendement 46
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij alle Europese 
ondernemingen die betrokken zijn bij 
projecten in het kader van het Nieuwe 
Zijderoute-initiatief op aan om passende 
zorgvuldigheid met betrekking tot de 
mensenrechten te bevorderen 
overeenkomstig het kader van de VN-
richtsnoeren inzake bedrijven en 
mensenrechten; verzoekt de lidstaten aan 
Europese ondernemingen effectieve 
richtsnoeren te verstrekken over de wijze 
waarop zij de werkelijke en potentiële 
effecten van het Nieuwe Zijderoute-
initiatief op de mensenrechten kunnen 
beoordelen;

Or. en

Amendement 47
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is ingenomen met de aanneming 
van een voorstel voor een verordening 
betreffende buitenlandse subsidies die de 
interne markt verstoren; hoopt dat met dit 
instrument kan worden gezorgd voor een 
sterke en concurrerende eengemaakte 
markt, de positie van de EU kan worden 
versterkt en de verstoringen kunnen 
worden aangepakt die worden veroorzaakt 
door derde landen – in het bijzonder 
China – door te zorgen voor een gelijker 
speelveld;

Or. en
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Amendement 48
Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. 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;

Or. en

Amendement 49
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie met klem 
meer aandacht te besteden aan de 
problematiek in verband met normalisatie 
en de normatieve elementen van een 
toenemende internationale concurrentie; 
wijst in deze context op de verbanden 
tussen handel, octrooien en normen; 
vraagt de Commissie meer werk te maken 
van normalisatie in al haar facetten en 
inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten, waaronder inbreuken 
op octrooien door Chinese bedrijven op 
het gebied van digitalisering en 
communicatie, binnen alle relevante 
instanties, waaronder de Internationale 
Telecommunicatie-unie van de VN; pleit 
voor meer beleidsbesprekingen over de 
gevolgen van Chinese initiatieven als 
Made in China 2025 of China 
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Standards 2035, een initiatief dat aan 
relevantie wint;

Or. en

Amendement 50
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat de EU weliswaar met 
China heeft samengewerkt in het kader 
van het connectiviteitsplatform EU-
China, maar dat deze samenwerking veel 
grotere mogelijkheden biedt; raadt aan 
onnodige overlappingen in 
connectiviteitsprojecten te 
voorkomen; pleit voor een betere 
coördinatie van de samenwerking met 
China, ook met betrekking tot 
connectiviteitsprojecten in het kader van 
het Nieuwe Zijderoute-initiatief, op basis 
van eerlijke toegang, duurzame 
ontwikkeling, inclusiviteit, behoorlijk 
bestuur, rechtsstatelijkheid, ambitieuze 
sociale, ecologische en fiscale normen, 
open en transparante regels, met name 
wat openbare aanbestedingen betreft;

Or. en

Amendement 51
Paolo De Castro, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat namaak de hoogste 
prioriteit heeft bij de inspanningen van de 
EU om intellectuele eigendom te 
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beschermen; vindt het zorgwekkend dat 
China nog steeds een overheersend 
aandeel heeft in de nagemaakte en door 
piraterij verkregen goederen die de EU 
binnenkomen, zowel in waarde als in 
volume; onderstreept dat de overeenkomst 
over geografische aanduidingen een 
eerste stap is in de strijd tegen 
nagemaakte producten en verzoekt de 
Europese Commissie met klem meer te 
doen om de intellectuele eigendom van de 
EU te beschermen;

Or. en

Amendement 52
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy 
Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de lidstaten op een snelle 
goedkeuring van een instrument voor 
internationale overheidsopdrachten 
mogelijk te maken, teneinde wederzijdse 
toegang tot de openbare 
aanbestedingsmarkten van derde landen 
te waarborgen en zo Europese bedrijven 
te helpen die te maken hebben met 
discriminatie en gebrek aan toegang tot 
de Chinese openbare 
aanbestedingsmarkten, die grotendeels 
gesloten blijven;

Or. en

Amendement 53
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie 
maatregelen te nemen met betrekking tot 
bedrijven die thans profiteren van de meer 
dan 380 dwangarbeiderskampen in 
Xinjiang, waar duizenden Oeigoeren 
dwangarbeid verrichten om goederen te 
produceren die later deel uitmaken van de 
toeleveringsketens van bepaalde Europese 
en wereldwijde bedrijven;

Or. en

Amendement 54
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat China vier van de 
acht kernverdragen van de IAO niet heeft 
geratificeerd; veroordeelt de aanhoudende 
schendingen van de mensen- en 
arbeidsrechten door China, met name in 
verband met de gevallen van misbruik 
tegen Oeigoeren in de regio Xinjiang;

Or. en

Amendement 55
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst nogmaals op het 
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toenemende belang van de koppeling 
tussen handel en veiligheid in het 
internationale-handelsbeleid van de EU; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
door te gaan met hun inspanningen op 
het gebied van toezicht op buitenlandse 
directe investeringen (BDI’s) in Europa, 
met name wat betreft strategische activa 
en kritieke infrastructuur, de verdere 
versterking van het BDI-
screeningmechanisme en het nakomen 
van hun beloften inzake een instrument 
om dwang tegen te gaan;

Or. en

Amendement 56
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. wijst op het belang van de 
strategische betrekkingen 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 
oordeel dat het 17+1-investeringsformaat 
door China wordt bevorderd om de 
cohesie van het investeringsbeleid binnen 
de EU te verzwakken en pleit voor meer 
transparantie, samenhang en afstemming 
tussen de lidstaten in verband met 
bilaterale investeringsprojecten en -
overeenkomsten, met name over BDI’s, 
waarvoor de EU over exclusieve 
bevoegdheid beschikt; vestigt de aandacht 
op het verband tussen economische 
afhankelijkheid en politieke invloed van 
buitenaf op het niveau van de lidstaten;

Or. en
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Amendement 57
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. wijst in dit verband met 
klem op de problematiek in verband met 
strategische afhankelijkheden op het 
gebied van kritieke grondstoffen en 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 30 elementen op 
de vierde lijst met kritieke grondstoffen 
die in 2020 is geactualiseerd; is in dit 
verband ingenomen met het onlangs 
aangenomen EU-actieplan voor kritieke 
grondstoffen;

Or. en

Amendement 58
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 59
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. 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 de VRC (EUCCC) en al onze 
partners aldaar;

Or. en

Amendement 60
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 nonies. dringt er bij China op aan 
tastbare vooruitgang te boeken om zijn 
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houding ten aanzien van duurzame 
ontwikkeling, waaronder 
klimaatbescherming en milieuvriendelijke 
productiemethoden, maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap, 
arbeidsomstandigheden en eerbiediging 
van de mensenrechten te verbeteren; 
dringt in dit verband aan op concrete 
stappen om de nog niet geratificeerde 
kernverdragen van de IAO te ratificeren 
en uit te voeren;

Or. en

Amendement 61
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, 
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

5. is van mening dat de inspanningen 
om de voorwaarden voor Europese 
bedrijven op de Chinese markt te 
verbeteren zodat deze meer 
overeenstemmen met de voordelen die 
Chinese bedrijven genieten op de 
eengemaakte markt weliswaar vruchten 
afwerpen, maar dat de ontvangst van de 
plotse sluiting op politiek niveau van de 
brede investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China aantoont dat de 
handelsbetrekkingen zich niet in het 
luchtledige afspelen; herinnert eraan dat 
deze overeenkomst moet worden gezien in 
de context van een versterkte krachtige 
EU-toolbox met unilaterale maatregelen; is 
zeer ingenomen met de steun van de 
Commissie voor het opschorten van de 
inspanningen om de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China te ratificeren; onderstreept dat 
het, zolang de vergeldingsmaatregelen 
niet zijn opgeheven en zolang de Chinese 
autoriteiten zich niet houden aan de door 
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hen in de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China gedane toezegging 
om de kernverdragen van de IAO inzake 
gedwongen arbeid te ratificeren, en 
zolang de EU geen daadkrachtig 
handelsinstrumentarium heeft 
aangenomen en uitgevoerd, ondenkbaar 
is dat het Europees Parlement deze 
overeenkomst op welke wijze dan ook in 
stemming neemt; onderstreept dat het de 
overeenkomst, zodra aan de voorwaarden 
is voldaan en met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

Or. en

Amendement 62
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

5. is in beginsel ingenomen met de 
sluiting op politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst 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 EU-toolbox met unilaterale 
maatregelen; onderstreept dat het de 
overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen, waarbij 
met name de nadruk zal worden gelegd op 
de voordelen ervan wat betreft het 
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herstellen van een evenwichtige 
markttoegang, eerlijke concurrentie en 
een gelijk speelveld; benadrukt dat de 
juiste uitvoering en een effectieve 
handhaving van groot belang 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 bij 
het evalueren van de toekomstige 
uitvoering van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China; wijst in dit verband nogmaals 
met klem op het belang van de 
parlementaire diplomatie voor het 
bevorderen van wederzijds begrip, 
transparante communicatie en 
openhartige dialoog;

Or. en

Amendement 63
Urmas Paet, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

5. neemt kennis van de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen; wijst op 
de resolutie van het Europees Parlement 
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van 20 mei 2021 over de Chinese sancties 
als vergelding tegen EU-instanties, EP-
leden en leden van nationale 
parlementen, waarin wordt gesteld dat de 
behandeling van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China, en een bespreking van de 
ratificatie door het Europees Parlement 
terecht zijn bevroren vanwege de sancties 
die China heeft uitgevaardigd; merkt op 
dat het Europees Parlement in zijn 
resolutie eist dat China de sancties opheft 
voordat het Parlement de brede 
investeringsovereenkomst kan 
behandelen, zonder vooruit te lopen op 
het uiteindelijke resultaat van het 
ratificatieproces;

Or. en

Amendement 64
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, 
grondig onder de loep zal nemen en de 
balans zal opmaken van de 
mensenrechtensituatie, alvorens zijn 
standpunt te bepalen;

5. is van mening dat de behandeling 
van de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China en een bespreking 
van de ratificatie door het Europees 
Parlement terecht zijn bevroren vanwege 
de sancties die China heeft uitgevaardigd; 
eist dat China de sancties opheft voordat 
het Parlement de brede 
investeringsovereenkomst kan 
behandelen, zonder vooruit te lopen op 
het uiteindelijke resultaat van het 
ratificatieproces; verwacht van de 
Commissie dat zij het Parlement 
raadpleegt alvorens stappen te 
ondernemen met het oog op de sluiting en 
ondertekening van de brede 
investeringsovereenkomst; verzoekt de 
Commissie het debat over de brede 
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investeringsovereenkomst als hefboom te 
gebruiken om de bescherming van de 
mensenrechten en de ondersteuning van 
het maatschappelijk middenveld in China 
te verbeteren en wijst de Commissie erop 
dat het Parlement rekening zal houden 
met de mensenrechtensituatie in China, 
ook in Hongkong, wanneer het gevraagd 
wordt de brede investeringsovereenkomst 
goed te keuren;

Or. en

Amendement 65
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, dat 
effectieve sancties moet omvatten, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen; wijst op 
de voorwaarden en toezeggingen 
voorafgaand aan de ratificatie waaraan 
moet worden voldaan alvorens het 
Parlement zijn goedkeuring kan verlenen 
aan de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China, met name de 
ratificatie en uitvoering door China van 
de kernverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) en de opheffing 
van de willekeurige sancties die de 
Chinese regering heeft opgelegd aan 
personen en entiteiten van de EU;
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Or. en

Amendement 66
Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

5. neemt kennis van de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen; 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, ondanks de 
verschillen tussen beide systemen; neemt 
het standpunt in dat de ratificatie van de 
brede investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China door het Europees 
Parlement moet worden opgeschort totdat 
de Chinese vergeldingsmaatregelen zijn 
opgeheven;

Or. en

Amendement 67
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 5. is ingenomen met de sluiting op 



AM\1232584NL.docx 45/66 PE693.623v01-00

NL

politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen; 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, ondanks de 
verschillen tussen beide systemen; neemt 
het standpunt in dat de ratificatie van de 
brede investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China door het Europees 
Parlement moet worden opgeschort totdat 
de Chinese vergeldingsmaatregelen zijn 
opgeheven;

Or. en

Amendement 68
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

5. maakt zich ernstig zorgen over de 
sluiting op politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; is ingenomen met de opschorting 
van de ratificatie van deze 
investeringsovereenkomst en verwacht 
van de Commissie dat zij het Parlement 
raadpleegt alvorens over te gaan tot het 
sluiten ervan; onderstreept dat het de 
overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
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alvorens zijn standpunt te bepalen;

Or. en

Amendement 69
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen; onderstreept dat 
het de overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

5. is ingenomen met de sluiting op 
politiek niveau van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU en 
China; herinnert eraan dat deze 
overeenkomst moet worden gezien in de 
context van een versterkte EU-toolbox met 
unilaterale maatregelen, en de komst van 
een begeleidend pakket wetgeving met 
betrekking tot duurzame corporate 
governance; onderstreept dat het de 
overeenkomst, met inbegrip van het 
onderdeel duurzame ontwikkeling, grondig 
onder de loep zal nemen en de balans zal 
opmaken van de mensenrechtensituatie, 
alvorens zijn standpunt te bepalen;

Or. en

Amendement 70
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met de verwijzing in 
de brede investeringsovereenkomst tussen 
de EU en China naar de verklaring over 
de toekomst van werk van 2019 in het 
kader van de IAO en de toezegging om de 
door elke partij geratificeerde IAO-
verdragen daadwerkelijk uit te voeren 
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alsook te streven naar de ratificatie van de 
basisverdragen van de IAO, en juicht in 
het bijzonder toe dat elke partij zich op 
eigen initiatief zal blijven inspannen om 
de ratificatie van de basisverdragen van 
de IAO nr. 29 en nr. 105 na te streven, 
indien dat nog niet is gebeurd; benadrukt 
dat de partijen daarnaast hebben 
toegezegd de ratificatie van andere 
verdragen te zullen overwegen die door de 
IAO als “up-to-date” zijn aangemerkt; 
wijst erop dat niet alle EU-lidstaten “up-
to-date” IAO-verdragen hebben 
geratificeerd en roept de EU op binnen en 
samen met de IAO te blijven werken, 
maar benadrukt tegelijkertijd het belang 
van de naleving van de arbeidsnormen in 
de EU en door Europese bedrijven buiten 
de EU, en verzoekt de Commissie met 
klem haast te maken met haar voorstel 
voor bindende zorgvuldigheidswetgeving 
en andere elementen in het kader van de 
aanpak van duurzame corporate 
governance, mede om ervoor te zorgen dat 
hieraan de legitimiteit kan worden 
ontleend om andere landen op te roepen 
de IAO-normen na te leven;

Or. en

Amendement 71
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op de goedkeuring en 
daadwerkelijke uitvoering van 
internationale arbeids- en 
mensenrechtennormen op basis van de 
IAO-verdragen; onderstreept in dit 
verband dat de eerbiediging van het recht 
om vakbonden op te richten en zich 
daarbij aan te sluiten, alsook van het 
recht op collectieve onderhandelingen, 



PE693.623v01-00 48/66 AM\1232584NL.docx

NL

een essentieel criterium is voor de 
verantwoordingsplicht van bedrijven; 
betreurt dat de vrijheid van vereniging op 
veel plaatsen van productie wordt 
verhinderd; eist eerbiediging van de rol 
van de vakbonden, de sociale dialoog en 
de fundamentele arbeidsbeginselen en -
rechten, zoals de vrijheid van vereniging 
en het recht op collectieve 
onderhandelingen voor alle werknemers;

Or. fr

Amendement 72
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie alle haar 
ter beschikking staande instrumenten op 
consistente wijze in te zetten, waaronder 
het debat over en de uitoefening van 
invloed in verband met de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
en China, om de mensenrechten te 
verbeteren en te beschermen en het 
maatschappelijk middenveld in China bij 
te staan; benadrukt het belang van betere 
samenwerking tussen de lidstaten om 
Chinese desinformatie- en 
beïnvloedingscampagnes tegen te gaan, 
aangezien deze grotendeels gericht zijn op 
specifieke lidstaten en niet op de EU als 
geheel; maakt zich zorgen over het 
teruglopende aantal buitenlandse 
correspondenten in China, aangezien 
hierdoor een vacuüm in de berichtgeving 
over China ontstaat;

Or. en

Amendement 73
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Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert in dit verband aan de 
willekeurige en onrechtmatige sancties 
die de Volksrepubliek China bij wijze van 
intimidatiemiddel heeft opgelegd aan vijf 
leden van het Europees Parlement, 
entiteiten en denktanks; benadrukt dat, 
vanwege deze Chinese sancties, de rol van 
het Europees Parlement bij de analyse 
van de brede investeringsovereenkomst 
tussen de EU en China in het gedrang is 
en stelt verder dat de handels- en 
investeringsbetrekkingen moeten worden 
gevoerd binnen het toepassingsgebied van 
de mensenrechten en de bredere politieke 
betrekkingen;

Or. en

Amendement 74
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt ten zeerste de oneerlijke 
en onaanvaardbare escalatie door China 
door sancties op te leggen aan gekozen 
leden van het Europees Parlement en de 
instellingen en entiteiten van de Europese 
Unie, aangezien dit het vertrouwen verder 
ondermijnt en de bilaterale samenwerking 
belemmert; onderstreept dat pas een begin 
kan worden gemaakt met het 
ratificatieproces van de brede 
investeringsovereenkomst tussen de EU 
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en China wanneer de Chinese sancties 
tegen EP-leden en EU-instellingen zijn 
opgeheven;

Or. en

Amendement 75
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herhaalt dat er steun mogelijk is 
voor een snelle instelling van 
doeltreffende handelsgerelateerde 
maatregelen, zoals uitsluiting van 
openbare aanbestedingen, teneinde de 
invoer van producten uit dwangarbeid te 
voorkomen en te beoordelen in hoeverre 
de mensenrechten worden geëerbiedigd in 
de volledige toeleveringsketen van uit de 
regio Xinjiang ingevoerde goederen;

Or. en

Amendement 76
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat er ook een 
bilaterale investeringsovereenkomst met 
de Republiek China (Taiwan) zou kunnen 
worden gesloten als aanvullend akkoord, 
zolang er geen overeenstemming over de 
brede investeringsovereenkomst tussen de 
EU en China is bereikt; merkt op dat de 
Unie belangrijke handelsovereenkomsten 
heeft gesloten in het Stille Oceaangebied 
(Japan, Vietnam, Singapore), terwijl er 
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andere op stapel staan (Indonesië);

Or. en

Amendement 77
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het dringend 
noodzakelijk is het evenwicht in de 
betrekkingen tussen de EU en China te 
herstellen door de goedkeuring van een 
krachtiger instrumentarium van 
autonome maatregelen en erkent 
tegelijkertijd dat er met de Chinese 
regering een open dialoog moet worden 
gevoerd over andere gemeenschappelijke 
uitdagingen zoals de wereldwijde strijd 
tegen klimaatverandering;

Or. en

Amendement 78
Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit nogmaals voor een 
wetgevingsvoorstel met het oog op een 
verbod op de invoer van producten die 
verband houden met ernstige schendingen 
van de mensenrechten zoals dwangarbeid 
of kinderarbeid;

Or. en
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Amendement 79
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie dringend 
met een voorstel te komen voor verplichte 
en horizontale zorgvuldigheidswetgeving 
voor de EU om ervoor te zorgen dat EU- 
en niet-EU-bedrijven die op de 
eengemaakte markt opereren de 
mensenrechten en de sociale en 
milieunormen in de hele 
toeleveringsketen eerbiedigen, mede om 
het risico op dwangarbeid en 
mensenrechtenschendingen uit hun 
toeleveringsketens te weren;

Or. en

Amendement 80
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt erop aan dat de EU en 
China gezamenlijk meer doen om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
verdedigen door nauw samen te werken 
bij de uitvoering van een bindende op 
zorgvuldigheid gebaseerde aanpak voor 
bedrijven in de EU en China die samen 
betrokken zijn bij waardeketens; verzoekt 
de Europese Commissie China, de VS en 
andere belangrijke actoren uit te nodigen 
zich aan te sluiten bij deze nieuwe 
benchmarkmethode;
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Or. en

Amendement 81
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat de opheffing 
van de Chinese sancties tegen leden van 
het Europees Parlement, het Europees 
Parlement en de betrokken instellingen 
een van de eerste vereisten is voor een 
eventuele herziening van de 
investeringsovereenkomst met China;

Or. fr

Amendement 82
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie met klem 
vaart te zetten achter haar 
werkzaamheden in verband met het 
voorstel voor een rechtskader met 
verplichte zorgvuldigheidseisen op het 
gebied van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 83
Carles Puigdemont i Casamajó

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat de Unie voorrang 
moet geven aan handelsovereenkomsten 
met democratische staten die de 
rechtsstaat handhaven;

Or. en

Amendement 84
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. maakt zich ernstig zorgen 
over de eenzijdige handelsgerelateerde 
maatregelen die China onlangs tegen 
Australië heeft ingesteld als vergelding 
voor de Australische kritiek op de 
COVID-19-crisisbeheersing door China; 
verzoekt de Commissie, gezien de ernst 
hiervan, met klem haar instrument om 
dwingend optreden van derde landen te 
voorkomen en tegen te gaan voor te 
stellen, teneinde in de toekomst te kunnen 
reageren op onrechtmatige en eenzijdige 
maatregelen die indruisen tegen de 
belangen van de EU en het internationaal 
recht;

Or. en

Amendement 85
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 quater. benadrukt in dit verband 
dat eerbiediging van het recht om 
vakbonden op te richten en daarvan lid te 
worden en om collectief te onderhandelen 
een fundamentele voorwaarde voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap is; betreurt dat de 
vrijheid van vereniging op tal van punten 
in de productieketens wordt geschonden; 
dringt aan op eerbiediging van de rol van 
de vakbonden, sociale dialoog alsmede de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk;

Or. en

Amendement 86
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie met 
klem een zwarte lijst op te stellen en een 
voorstel te presenteren voor een 
instrument om de invoer te verbieden van 
goederen die met kinderarbeid of enige 
andere vorm van dwangarbeid of moderne 
slavernij zijn vervaardigd;

Or. en

Amendement 87
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 88
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. spreekt nogmaals zijn steun 
uit voor de EU-verordening voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen, waarmee voor het eerst op 
EU-niveau een mechanisme wordt 
ingevoerd voor het coördineren van het 
screenen van buitenlandse investeringen 
in strategisch belangrijke sectoren; roept 
de lidstaten met klem op een nationaal 
screeningmechanisme in te voeren indien 
zij dat nog niet hebben, overeenkomstig de 
richtsnoeren van de Commissie van 
maart 2020; wijst nogmaals op het belang 
van 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 met betrekking 
tot Chinese staatsbedrijven of bedrijven 
waarover de Chinese staat zeggenschap 
heeft in Europese strategisch belangrijke 
sectoren, worden tegengehouden;

Or. en

Amendement 89
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 



AM\1232584NL.docx 57/66 PE693.623v01-00

NL

Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende buitenlandse 
subsidies die de interne markt verstoren; 
pleit voor de snelle goedkeuring van deze 
verordening, waarbij erop wordt toegezien 
dat de grenswaarden en procedures een 
doeltreffend instrument mogelijk maken, 
teneinde de Chinese oneerlijke 
handelspraktijken op de Europese 
eengemaakte markt aan te pakken;

Or. en

Amendement 90
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Dita 
Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. neemt kennis van het 
onlangs overeengekomen regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(RCEP) en wijst op het ontbreken van 
bepalingen inzake handel en 
duurzaamheid, waaronder arbeids- en 
sociale normen alsmede milieu- en 
klimaatdoelstellingen; verzoekt de 
Commissie de gevolgen van het RCEP 
voor de aanwezigheid van de EU in de 
regio te onderzoeken;

Or. en
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Amendement 91
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. doet nogmaals een beroep 
op de Commissie en de Raad om het 
verkennend onderzoek in gang te zetten 
en formele onderhandelingen over een 
investeringsovereenkomst met Taiwan te 
openen;

Or. en

Amendement 92
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 ervan.

6. 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 en voorbeeldige uitvoering 
ervan; onderstreept dat deze beperkte 
overeenkomst over geografische 
aanduidingen kan dienen als model en 
basis 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 deze overeenkomst; 
dringt er bij het hoofd handhaving voor 
de handel op aan onmiddellijk in actie te 
komen in het geval dat de overeenkomst 
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niet naar behoren wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 93
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. 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 ervan.

6. 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 Europese en de Chinese 
markt door middel van samenwerkings- 
en promotieprojecten; herinnert eraan dat 
Europese producten met een geografische 
aanduiding op de Chinese markt zonder 
belemmeringen moeten worden gesteund 
en gepromoot; is ingenomen met de 
uitbreiding van de huidige overeenkomst 
tussen de EU en China over geografische 
aanduidingen met nog eens 
350 geografische aanduidingen aan beide 
zijden;

Or. en

Amendement 94
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de 
inwerkingtreding van de overeenkomst 
tussen de EU en China betreffende 

6. is verheugd over de 
inwerkingtreding van de overeenkomst 
tussen de EU en China betreffende 



PE693.623v01-00 60/66 AM\1232584NL.docx

NL

geografische aanduidingen, en wijst 
nogmaals op het belang van de 
daadwerkelijke uitvoering ervan.

geografische aanduidingen, en wijst 
nogmaals op het belang van de 
daadwerkelijke uitvoering ervan; betreurt 
echter dat de Commissie niet van meet af 
aan een ambitieuzere agenda heeft 
nagestreefd door te proberen een groter 
aantal geografische aanduidingen op te 
nemen;

Or. en

Amendement 95
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt om de onmiddellijke 
verwijdering van belemmeringen die de 
Chinese autoriteiten opleggen aan 
Europese levensmiddelen- en 
drankenconsortia om de promotie van 
Europese producten met een geografische 
aanduiding te hinderen; roept de Chinese 
autoriteiten op de gewijzigde wet op 
organisaties zonder winstbejag te herzien 
waarin de verplichting wordt ingevoerd 
om een Chinese wettelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen voor 
promotieactiviteiten in China, ook voor 
levensmiddelen- en drankenconsortia; 
onderstreept dat deze belemmeringen 
ernstige gevolgen zullen hebben voor de 
zichtbaarheid en bescherming van 
Europese producten met een geografische 
aanduiding en zullen leiden tot de 
verslechtering van een situatie die als 
gevolg van de COVID-19-pandemie al 
penibel is.

Or. en

Amendement 96
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Miapetra Kumpula-Natri, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. maakt zich zorgen over het 
toenemende digitale autoritaire optreden 
van China en zijn inspanningen om 
internationaal ruchtbaarheid te geven aan 
zijn model voor e-governance; roept de 
EU op de samenwerking op het gebied 
van digitaal en technologisch beleid met 
gelijkgezinde partners, in het bijzonder 
met de VS, op te voeren; verzoekt de 
Commissie veelomvattende en ambitieuze 
hoofdstukken over digitale handel op te 
nemen in de vrijhandelsovereenkomsten 
van de EU en zich te beraden op 
onderhandelingen over op zichzelf 
staande overeenkomsten over de digitale 
economie met democratische partners; 
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 
basisniveau van openheid en een gelijk 
speelveld met China;

Or. en

Amendement 97
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie de 
ontwikkelingen in verband met het 
regionaal alomvattend economisch 
partnerschap (RCEP), de grootste 
vrijhandelsovereenkomst ter wereld waar 
met name China baat bij heeft, 
nauwlettend te volgen; merkt op dat de 
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EU weliswaar geen partij is bij het RCEP, 
maar dat de overeenkomst wel gevolgen 
heeft voor de EU; benadrukt dat hoewel 
de Europese Commissie heeft vastgesteld 
dat de directe economische impact van het 
RCEP eerder bescheiden is, het RCEP om 
de vijf jaar wordt herzien, waardoor 
toekomstige tariefonderhandelingen en 
stapsgewijze liberalisering mogelijk zijn;

Or. en

Amendement 98
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. acht een discussie over de bredere 
regionale handelsstructuur op zijn plaats 
en acht het van belang dat de Commissie 
tijdig uitvoerige verslagen over het RCEP 
en het CPTPP uitbrengt, teneinde een 
solide bewustzijn te verzekeren van wat er 
zich ter plaatse ontwikkelt; 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 alsook de bepalingen 
inzake de oorsprongsregels;

Or. en

Amendement 99
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. maakt zich ernstig zorgen over de 
grote afhankelijkheid wereldwijd van 
Chinese toeleveringsketens die tijdens de 
huidige COVID-19-pandemic aan het 
licht is gekomen; wijst er voorts op dat de 
EU snel over moet gaan tot reshoring en 
nearshoring van bepaalde strategische 
productieprocessen1 bis;
_________________
1 bis “PostCovid-19 value chains: options 
for reshoring production back to Europe 
in a globalised economy”, gepubliceerd in 
2020.

Or. en

Amendement 100
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. acht het sluiten van een bilaterale 
investeringsovereenkomst met Taiwan 
noodzakelijk.

Or. en

Amendement 101
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vestigt de aandacht op de 
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ontwikkelingen in verband met het 
Chinese Nieuwe Zijderoute-initiatief, als 
een belangrijk geopolitiek instrument van 
de Chinese regering; onderstreept dat 
projecten in verband met de financiering 
van infrastructuur of ontwikkeling 
nauwlettend moeten worden gevolgd, ook 
met betrekking tot de mogelijke nadelige 
politieke en geo-economische gevolgen; 
benadrukt dat de EU haar eigen 
connectiviteitsstrategie, die is gebaseerd 
op transparantie, duurzaamheid en 
verantwoordingsplicht, moet versterken 
als geopolitiek instrument om samen te 
werken met derde landen op het gebied 
van infrastructuur- of 
ontwikkelingsprojecten;

Or. en

Amendement 102
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. neemt kennis van de belangrijke 
rol die China op zich neemt in Azië en het 
Stille Oceaangebied, een rol die nog 
verder is toegenomen dankzij het 
regionaal alomvattende economische 
partnerschap (RCEP); onderstreept dat 
het RCEP tot aanzienlijke geopolitieke 
verschuivingen leidt en ook de mondiale 
positie van de EU op de proef stelt door de 
totstandbrenging van ’s werelds grootste 
handelsblok, dat bijna een derde van de 
wereldeconomie beslaat.

Or. en

Amendement 103
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Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie met klem 
werk te maken van de bilaterale 
investeringsovereenkomst met Taiwan en 
vóór eind 2021 een begin te maken met de 
effectbeoordeling, de openbare 
raadpleging en het verkennend onderzoek 
met Taiwan;

Or. en

Amendement 104
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst, gezien de regionale 
dynamiek, op het belang van de 
betrekkingen tussen de EU en Taiwan, de 
bilaterale structurele dialoog, onder meer 
over multilateralisme en de WTO, 
technologie en volksgezondheid, alsook 
van de essentiële samenwerking met 
betrekking tot kritieke voorraden van 
bijvoorbeeld halfgeleiders; verzoekt de 
Commissie met klem werk te maken van 
de investeringsovereenkomst met Taiwan 
en de nodige maatregelen te treffen voor 
het uitvoeren van een verkennend 
onderzoek, een effectbeoordeling en een 
openbare raadpleging.

Or. en
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Amendement 105
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. 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.

Or. en


