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SUGGESTIES

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

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

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

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

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

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


