werd

door Eu-Commissievoorz¡ttet

Manuel Barroso en Eu-president Hermilt,v, pn, glll puy.
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xi Jinping zaktnaar Brussel af
om zoete broodjes te bald<en
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Voor grote politieke discussies
,',had Xi
Jinping,geèn'qid,btj zijn
doortocht door B¡ussel Hèt bezoek van de Chinese president
was vooral bedoeld om de innige relaties in de verfte zetten.
ERIK ZIARCZYK

Na het bezoek aan de twee panda,s
in het dierenpark paira Daiza, am-

I@RT
De Chinese president Xi Jin-

ping brengt een driedaags

staatsbezock aan België.
Voor het eerst bracht een Chinese leider een bezoek aan de

International hing in Brussel drie
grote.spandoeken op om, de cen-suur in China aan te klagen. De or-

ruim r,3 miljard euro pei dag. Er is
nog groeimarge, vqorál,in de dien_

rriltief om de internationale handel i¡
diensten te stimuleren.
Het bezoek van Xi aan Brussel
was niet becloeld omgrootse projecten uit de doeken te doen,Do Chinese president - die net een iaar aan de
macht is - wou vooral de win-wirue-

De innige economische band

staat hoog op de agenda.
De mensenrechten komen
slechts in de marge ter sprake.
men te werken. Er lopen ook onder-

handelingen over een ambitieus
investeringsakkoord dat meer ze-

gramma, afgesloten met een staatsdiner in het kasteel van Laken.
Het was de eerste keer dat de
hoogste Chinese leicler een bezoek
bracht aa

kerheid en toegang tot elkaars
markten moet opleveren.

Dus pass

de revue

l9-pny, Commissievoorzitter José
Manuel Barroso en EU-pa¡lementsvoorzitter Martin Schulz. Op vraag
van de Chinese delegatie was et
evenwel geen pe¡sconferentie na afloop van het overleg.
_ Activisten riepen de Europese leiclers op de mensenrechten bovenaan op de agenda te zetten. Amnesty
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ganisatie beweerde dat ze geen toeeen
was

Europese lnstrllingon.

middag was de Europese Unie aan
de beurt, later op de clag stond het
staatsbezoek aan Beþë op het pro-
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Het is zeker dat
de relatie niet vrij
is van irritatie.
CHINESE AMBASSADRICE BIJ EU
YANG YANYI

Yang gaf toe dat ernog veel handelsfricties bestaan.'Het is zeker dat de
relatie nietvrij is van irritatie', zei ze.
'Maar harmonie is mogeliik zoncìer
dat beide partijen heleinafu hetzelfde moeten zijn.'
De handel tussen China en de EU
is de jongste tien jaar verdubbeld tot

gime een rist economische hervormingen gepland. Europa weet zich
dan weer geleideliik los te trekken
uit het economische moeras.
Samen met premier EIio Di Rupo
woonde de president de ondertetening bij van bilaterale akkoorden,
onder andere in de landbouw en
justitie. Xi sluit zijn Europese rondreis vandaag af met een bezoek aan

Volvo Cars in Gent, sinds zoro in
handenvanhetChinese Geely.
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