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EU en China bereiken beginselovereenkomst over investeringen

Brussel, 30 december 2020

De EU en China hebben vandaag de onderhandelingen over een brede investeringsovereenkomst
(Comprehensive Agreement on Investment, CAI) in beginsel afgerond. De overeenkomst volgt na
een gesprek tussen de Chinese president Xi Jinping, de voorzitter van de Europese Commissie von
der Leyen, de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Duitse kanselier Angela Merkel
(namens het voorzitterschap van de Raad van de EU) en de Franse president Emmanuel Macron.
China heeft toegezegd de markt voor investeerders uit de EU toegankelijker dan ooit te maken, onder
meer door een aantal belangrijke marktsectoren te openen. China heeft ook toegezegd voor een faire
behandeling van bedrijven uit de EU te zullen zorgen, zodat ze in China onder eerlijkere
concurrentievoorwaarden kunnen opereren. De toezeggingen betreffen onder meer regels voor
staatsbedrijven, transparantie van subsidies en regels tegen de gedwongen overdracht van
technologie. Voor het eerst heeft China ook ingestemd met ambitieuze bepalingen inzake duurzame
ontwikkeling, onder meer verbintenissen inzake dwangarbeid en de ratificatie van de betreffende
fundamentele verdragen van de IAO.

De overeenkomst zal zorgen voor een beter evenwicht in de handelsbetrekkingen tussen de EU en
China. De EU staat traditioneel veel meer open voor buitenlandse investeringen dan China. Dit geldt
voor buitenlandse investeringen in het algemeen. China verbindt zich er nu toe zich voor de EU open
te stellen in een aantal sleutelsectoren.

Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, “is de overeenkomst van
vandaag een belangrijke mijlpaal in onze betrekkingen met China en voor onze op waarden
gebaseerde handelsagenda. Dankzij de overeenkomst krijgen Europese investeerders ongekende
toegang tot de Chinese markt, waardoor onze bedrijven kunnen groeien en banen kunnen scheppen.
De overeenkomst verbindt China ook tot ambitieuze beginselen op het gebied van duurzaamheid,
transparantie en non-discriminatie. De overeenkomst zal voor een nieuw evenwicht zorgen in onze
economische betrekkingen met China”.

Volgens Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel, “zal de
overeenkomst de Europese bedrijven een belangrijke impuls geven op een van grootste en snelst
groeiende markten ter wereld, waardoor ze beter in China kunnen opereren en concurreren. De
overeenkomst bindt ook een van onze grootste handelspartners aan onze op waarden gebaseerde
handelsagenda. We hebben bindende toezeggingen gekregen inzake milieu, klimaatverandering en
bestrijding van dwangarbeid. We zullen nauw met China in contact blijven om ervoor te zorgen dat
alle toezeggingen volledig worden nageleefd.”

De regels waarover in de overeenkomst is onderhandeld, stellen hoge normen vast op het gebied van
transparantie, een gelijk speelveld, markttoegang en duurzame ontwikkeling. De werkzaamheden
van de EU met betrekking tot geplande autonome maatregelen op een aantal gebieden (bijvoorbeeld
subsidies of due diligence) zullen prioritair worden voortgezet.

De onderhandelingen zijn vandaag in beginsel afgerond. Daarmee is de eerste stap in het proces
gezet. De besprekingen over de goedkeuring en de ratificatie van de overeenkomst moeten nog
plaatshebben en zullen in volledige transparantie worden gevoerd.

De leiders hebben het tijdens hun gesprek vandaag ook gehad over de klimaatverandering, de
COVID-19-pandemie, Hongkong en de mensenrechten. Ze hebben de balans opgemaakt van de
algemene agenda van de betrekkingen tussen de EU en China: op een aantal belangrijke punten is
vooruitgang geboekt, maar tegelijkertijd is benadrukt dat de EU nog steeds verwachtingen koestert
en punten van zorg heeft op andere gebieden. De EU heeft ook de onderhandelingen over de
strategische agenda voor samenwerking 2025 ter sprake gebracht en voorgesteld dat de
onderhandelaars van beide partijen hun werkzaamheden hervatten, nu er aanzienlijke vooruitgang is
geboekt bij de onderhandelingen over de CAI. De EU heeft herinnerd aan de uitnodiging aan
president Xi om deel te nemen aan een bijeenkomst van de leiders van de EU en China samen met
de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten in 2021 in Brussel.

Brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China



Ambitieuze opening en een gelijk speelveld voor Europese investeringen

Wat de markttoegang voor EU-bedrijven betreft, heeft China aanzienlijke toezeggingen gedaan met
betrekking tot de productiesector, de belangrijkste sector voor EU-investeringen in China. De
productiesector is goed voor meer dan de helft van de totale EU-investeringen (onder meer 28 %
voor de automobielsector en 22 % voor basismaterialen). De sector omvat onder meer de productie
van elektrische auto's, chemicaliën, telecommunicatieapparatuur en gezondheidsapparatuur.

China heeft ook toezeggingen gedaan voor EU-investeringen in tal van dienstensectoren, zoals
clouddiensten, financiële diensten, particuliere gezondheidszorg, milieudiensten, internationaal
zeevervoer en luchtvervoersdiensten.

Europese bedrijven zullen hun activiteiten in de betrokken sectoren zeker en voorspelbaar kunnen
ontplooien, doordat China niet langer in staat zal zijn de toegang te verbieden of nieuwe
discriminerende praktijken in te voeren.

Dankzij de CAI kunnen EU-investeerders onder eerlijkere concurrentievoorwaarden actief zijn: er
worden zeer duidelijke regels voor Chinese staatsbedrijven en de transparantie van subsidies
vastgesteld en de gedwongen overdracht van technologie en andere verstorende praktijken worden
verboden.

De overeenkomst bevat ook garanties die het voor Europese bedrijven gemakkelijker maken
vergunningen te krijgen en aan administratieve procedures te voldoen. Bovendien waarborgt de
overeenkomst de toegang tot de Chinese normalisatie-instanties voor Europese bedrijven.

Duurzaamheid verankeren in onze investeringsrelatie

De CAI verbindt de partijen tot een op waarden gebaseerde investeringsrelatie die door de
beginselen van duurzame ontwikkeling wordt geschraagd. Het is de eerste keer dat China dergelijke
ambitieuze bepalingen met een handelspartner overeenkomt. China gaat onder meer verbintenissen
aan op het gebied van arbeid en milieu: zo verbindt het land zich ertoe de beschermingsnormen niet
te verlagen om investeringen aan te trekken, internationale verplichtingen na te komen en
verantwoord ondernemen te bevorderen. China heeft er ook mee ingestemd de Overeenkomst van
Parijs inzake klimaatverandering en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) die
het heeft geratificeerd, daadwerkelijk uit te voeren. China heeft ook toegezegd zich te zullen blijven
inspannen om de fundamentele verdragen van de IAO inzake dwangarbeid te ratificeren.

Naar het voorbeeld van onze andere handelsovereenkomsten zal het thema duurzame ontwikkeling
worden onderworpen aan een solide handhavingsmechanisme door een onafhankelijk panel
deskundigen. Dit betekent dat geschillen transparant zullen worden beslecht samen met het
maatschappelijk middenveld.

Handhaving

De uitvoering van de verbintenissen van de overeenkomst zal worden gemonitord op het niveau van
uitvoerend vicevoorzitter van de EU en vicepremier van China. Het mechanisme voor de beslechting
van geschillen tussen staten dat aan de overeenkomst ten grondslag ligt, voldoet aan de hoogste
normen van bestaande handelsovereenkomsten van de EU. De overeenkomst voorziet ook in de
oprichting van een specifieke werkgroep om toe te zien op het thema duurzame ontwikkeling, onder
meer op het gebied van arbeid en klimaat.

Voortzetting van de onderhandelingen over de bescherming van investeringen

In de vandaag gesloten package deal verbinden beide partijen zich ertoe om te proberen de
onderhandelingen over de bescherming van investeringen en de beslechting van geschillen rond
investeringen uiterlijk twee jaar na de ondertekening van de CAI af te ronden. Het
gemeenschappelijk doel bestaat erin te werken aan gemoderniseerde beschermingsnormen en een
geschillenbeslechting die rekening houdt met de werkzaamheden die in het kader van Uncitral zijn
verricht met betrekking tot een multilateraal investeringsgerecht. De EU blijft streven naar de
modernisering en de vervanging van de bestaande bilaterale investeringsverdragen tussen de
lidstaten en China.

Volgende stappen

Beide partijen leggen nu de laatste hand aan de tekst van de overeenkomst, die juridisch moet
worden gecheckt en vertaald alvorens ter goedkeuring aan de Raad van de EU en het Europees
Parlement te worden voorgelegd.
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