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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat China in 2020 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;

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;

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;

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;

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;

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.


