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Pranešimas dėl COVID-19 pandemijos
Apžvalgą baigėme rengti prieš prasidedant COVID-19 protrūkiui, todėl šiame
dokumente nėra atsižvelgiama į vykdomos politikos raidą ar kitus pasikeitimus, kurie
buvo atlikti reaguojant į pandemiją.
Apie apžvalgą:
Siekdama sukurti stiprią eksporto skatinamą ekonomiką, Kinija nuo devintojo
dešimtmečio įgyvendina „valstybės valdomą investavimo strategiją“. Nagrinėjome,
kokį atsaką taiko ES reaguodama į šią investavimo strategiją.
Rengdami šią apžvalgą pamatėme, kad buvo sunku gauti išsamius ir savalaikius
duomenis, kuriuos pasitelkiant būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie investicijas,
vykdomas pagal Kinijos investavimo Europos Sąjungoje strategiją. Be to, neradome
pagal formalius kriterijus parengtos, visapusiškos Europos Sąjungai kylančių rizikų ir
jai atsirandančių galimybių analizės. Ateityje teks spręsti problemas, kaip patobulinti
ES ir Kinijos strategijos rengimą, įgyvendinimą, stebėjimą, vertinimą, taip pat
ataskaitų apie ją teikimą. Kitas uždavinys – koordinuoti ES institucijų ir valstybių
narių atsaką skatinant keitimąsi informacija.
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Santrauka
I Per praėjusius du dešimtmečius Kinija tapo tarptautinės arenos dalyve, turinčia

reikšmingą ekonominę įtaką. Siekdama sukurti stiprią eksporto skatinamą ekonomiką,
Kinija nuo devintojo dešimtmečio įgyvendina „valstybės valdomą investavimo
strategiją“. Iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“ kartu su strategija „Pagaminta
Kinijoje 2025 m.“ yra svarbiausios Kinijos investavimo strategijos, skirtos ekonomikos
augimui užtikrinti; jomis siekiama sustiprinti Kinijos įtaką užsienyje, įskaitant visą ES ir
atskiras valstybes nares.

II Mūsų nuomone, atėjo laikas apžvelgti ES atsaką į Kinijos valstybės valdomą

investavimo strategiją, kuri dėl didėjančios Kinijos, kaip ekonominės veikėjos, svarbos
kelia problemų ES, vertinant iš mūsų, išorės auditorių, perspektyvos. Ypač svarbią dalį
šioje investavimo strategijoje užima valstybės valdomos įmonės, kurios gauna
finansavimą iš Kinijos viešųjų lėšų. Jei tokias subsidijas teiktų valstybės narės, pagal ES
galiojančias taisykles jos būtų laikomos valstybės pagalba. Kadangi šios taisyklės
traktuojamos skirtingai, ES sudėtinga užtikrinti, kad su Kinija būtų varžomasi
vienodomis sąlygomis.

III Šis dokumentas nėra audito ataskaita, bet apžvalga, parengta remiantis viešai

prieinama ir konkrečiai šiam tikslui surinkta informacija, kuri buvo pateikta tyrimuose,
straipsniuose ir moksliniuose leidiniuose. Mūsų parengtoje apžvalgoje bendrai
pristatoma Kinijos investavimo strategija ir išvardijami šios strategijos Europos Sąjungai
keliami iššūkiai (rizikos ir galimybės). Nagrinėjome, kokį atsaką, sudarytą iš ES
institucijų vykdomų iniciatyvų ir atskirų valstybių narių veiksmų Kinijos atžvilgiu, taiko
ES reaguodama į Kinijos investavimo strategiją.

IV Rengdami šią apžvalgą pamatėme, kad buvo sunku gauti išsamius ir savalaikius

duomenis, kuriuos pasitelkiant būtų galima susidaryti bendrą vaizdą apie investicijas,
vykdomas pagal Kinijos investavimo Europos Sąjungoje strategiją. Be to, neradome
pagal formalius kriterijus parengtos, visapusiškos Europos Sąjungai kylančių rizikų ir jai
atsirandančių galimybių analizės. Neseniai patvirtintuose trijuose pagrindiniuose
strateginiuose dokumentuose, skirtuose ES ir Kinijos santykiams, yra nurodyti veiksmai,
kuriais reaguojama į visas esamas galimybes ir į visas, išskyrus tris, kylančias rizikas.

V Tiek ES, tiek valstybės narės turi kompetencijų veikti politikos srityse, susijusiose su
ES atsaku į Kinijos investavimo strategiją. Politikos srityse, kuriose suderintas ES
požiūris galėtų būti privalumas, tai, kad tiek ES, tiek valstybės narės turi kompetencijų,
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reiškia, kad yra daug sprendimus priimančių asmenų (pavyzdžiui, ES institucijų ir
nacionalinių vyriausybių), kurių nuomonės ir požiūriai gali skirtis. Dėl to gali būti sunku
laiku ir koordinuotai spręsti problemas, su kuriomis susiduria visa ES.

VI Skirtingi šaltiniai rodo, kad valstybės narės dažnai veikia dvišaliu pagrindu su
Kinija, atsižvelgdamos į savo nacionalinius interesus ir prireikus ne visada
informuodamos Komisiją ar derindamos veiksmus su ja. Todėl ES institucijoms ir
valstybėms narėms tam tikrose srityse sudėtinga taikyti suderintą atsaką.

VII Išskyrėme problemas, susijusias su mūsų nustatytomis rizikomis. Jas aptarėme su
Komisijos tarnybomis ir Europos išorės veiksmų tarnyba, taip pat, kur reikia, įtraukėme
nuorodas į jų išsakytas nuomones:
1)

kaip pateikti išsamesnių ir savalaikiškesnių duomenų ir statistikos apie investicijas,
kurios vykdomos įgyvendinant Kinijos investavimo Europos Sąjungoje strategiją, ir
taip užtikrinti, kad ES politikos formuotojai gautų daugiau informacijos apie Kinijos
veiksmus;

2)

kaip atlikti pagal formalius kriterijus parengtą, visapusišką ir naujausiais
duomenimis papildytą Europos Sąjungai kylančių rizikų ir jai atsirandančių
galimybių analizę, taip suteikiant progą spręsti visas problemas, susijusias su
Kinijos investavimo strategija;

3)

kaip geriau įgyvendinti 74 veiksmus, numatytus ES ir Kinijos strategijoje, ypač
susijusius su siekiais skatinti abipusiškumą ir neleisti, kad ES vidaus rinkoje būtų
patiriamas iškreipiamasis poveikis, ir kaip šalinti likusias rizikas;

4)

kaip būtų galima padėti ES politikos formuotojams parengti geresnę ES ir Kinijos
strategiją ir geriau sekti jos įgyvendinimą, atliekant išankstinį šiai strategijai
įgyvendinti būtiniems veiksmams reikalingo ES finansavimo vertinimą, paskiriant
lėšų šiam finansavimui ir parengiant susijusių išlaidų apžvalgą;

5)

kaip nustatyti, kad Kinijos investavimo strategijos keliamos problemos yra
sprendžiamos, gerinant ES ir Kinijos strategijos veiksmingumo vertinimą,
stebėjimą, vertinimo ir ataskaitų teikimo tvarką;

6)

kaip geriau koordinuoti ES institucijų ir valstybių narių rengiamą atsaką,
paskatinus jas keistis informacija apie ES ir Kinijos bendradarbiavimą.
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1. Įvadas
01 Per praėjusius du dešimtmečius Kinija tapo tarptautinės arenos dalyve, turinčia

reikšmingą ekonominę įtaką. Todėl Kinija tapo svarbia pasauline geopolitine veikėja
(žr. 1 diagramą). ES – didžiausia Kinijos prekybos partnerė, o Kinija – antroji didžiausia
Europos Sąjungos prekybos partnerė.

1 diagrama. Demografiniai ir ekonominiai duomenys apie kai kurias
dideles šalis
Kinija

Europos Sąjunga

Jungtinės Valstijos
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Šaltinis: Pasaulio bankas, „BVP (einamosiomis kainomis, JAV doleriais)“; BVP vienam gyventojui
(palyginamosiomis 2010 m. kainomis, JAV doleriais); „Bendras gyventojų skaičius“; „Einamosios
sąskaitos balansas (% nuo BVP)“, Pasaulio vystymosi rodikliai, Pasaulio banko grupė bei Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), statistiniai duomenys.
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02 Kinijos vykdoma ekonominė ir prekybos politika išsiskiria tuo, kad įgyvendinant

keletą plėtros strategijų, taip pat pasitelkiamos valstybės valdomos investicijos, kurias
vykdydama Kinija tapo pasaulinio masto ekonomine veikėja. Tai paskatino Kinijos
įmones investuoti užsienyje, ypač į strateginius sektorius (pavyzdžiui, energetiką,
telekomunikacijas ir geležinkelių sistemas), o valstybės valdomos įmonės (VVĮ)
investuoja pasinaudodamos finansavimu, gautu iš Kinijos viešųjų lėšų. Tokia padėtis
gali iškreipti konkurenciją, ypač ES vidaus rinkoje, nes Kinijos VVĮ netaikomos valstybės
pagalbos taisyklės, galiojančios ES. ES yra įsipareigojusi užtikrinti vienodas sąlygas
tarpusavyje konkuruojančioms ES ir Kinijos bendrovėms.

03 Iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“ (VJVK) – svarbiausia Kinijos investavimo

strategija, skirta ekonomikos augimui užtikrinti. Įgyvendinant vieną iš jos politikos
tikslų, siekiama didinti Kinijos įtaką užsienyje, įskaitant visą ES ir atskiras valstybes
nares. VJVK skatina Kinijos geostrategines ambicijas siekti plėtros visame pasaulyje,
išsaugant vidaus ekonomikos augimą, plėtojant regionines ir pasaulines jungtis,
įdiegiant Kinijos naudojamus standartus mažiau išsivysčiusiose šalyse ir sudarant
daugiau palankesnių prekybos sąlygų tose šalyse, kurių rinkos patenka į iniciatyvą
VJVK.

04 Tarptautinė bendruomenė tiek giria, tiek kritikuoja Kinijos vykdomą investavimo

strategiją. Viena vertus, Europos ir pasaulio ekonomikose jaučiama šios strategijos
duodama nauda, pavyzdžiui, skatinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos.
Be to, remiantis turimais duomenimis, Kinijoje pasiektas neregėto masto ekonomikos
augimas ir sėkmingai įgyvendinami skurdo panaikinimo planai prisidėjo prie to, kad iš
skurdo išbristų daugiau nei 850 milijonų kinų, o skurdo rodiklis sumažėtų nuo 88,3 %
1981 m. iki 1,9 % 2013 m 1. Antra vertus, ES pradėta nerimauti, kad strateginės
pramonės šakos tampa priklausomos nuo investicijų iš Kinijos, kad daugiausia
investuojama į jautrius ir strategiškai svarbius sektorius ir kad, suteikus prieigą prie
Europos bendrosios rinkos, liko nepritaikytos abipusiškumą užtikrinančios priemonės2.

1

„China systematic country diagnostic, towards a more inclusive and sustainable
development“, Pasaulio banko grupė, ataskaita Nr. 113 092-CN, 2017 m.

2

T. Hanemann ir M. Huotari, „EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment
relations“, „Rhodium Group“ ir „Mercator“ Kinijos studijų institutas“, MERICS, 2018 m.
rugpjūčio 17 d.
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05 Kadangi Europos Audito Rūmai (EAR) atlieka ES išorės auditą, jie turi savitą požiūrį
į ES vykdomas politikas, iniciatyvas ir finansus. Manėme, kad atėjo laikas išnagrinėti ES
atsaką į Kinijos valstybės valdomą investavimo strategiją („Kinijos investavimo
strategiją“), kuri kelia pirmiau nurodytų problemų, atsižvelgiant į didėjančią Kinijos
ekonominę svarbą tarptautinėje arenoje. ES atsakas į Kinijos investavimo strategiją –
tai iniciatyvos, kurių vykdymui vadovauja ES institucijos, ir valstybių narių individualūs
veiksmai Kinijos atžvilgiu. Europos Sąjunga yra apsisprendusi dėl tam tikrų pagrindinių
santykių su Kinija taisyklių; bendradarbiavimas su Kinija turėtų vykti principingai,
praktiškai ir pragmatiškai, išsaugant savo interesus ir vertybes bei skatinant jų laikytis 3.

3

Europos Komisija, Vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja, „ES ir Kinija. Strateginė
perspektyva“, Bendras komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir
Tarybai, JOIN(2019) 5 final, Strasbūras, 2019 m. kovo 12 d., p. 1.

10

2. Apžvalgos apimtis ir metodas
06 Nagrinėjome, kokį atsaką taiko ES reaguodama į Kinijos investavimo strategiją.

Laikomės nuomonės, kad šis atsakas yra sudarytas iš ES institucijų vykdomų iniciatyvų
ir atskirų valstybių narių veiksmų Kinijos atžvilgiu. Mūsų parengtoje apžvalgoje bendrai
pristatoma Kinijos investavimo strategija ir išvardijami šios strategijos ES institucijoms
ir valstybėms narėms keliami iššūkiai (rizikos ir galimybės). Taip pat aprašome, kaip ES
institucijos
o

parengė ES ir Kinijos strategiją;

o

pritaikė šią strategiją, kad būtų galima išspręsti problemas;

o

įgyvendino strategiją ir stebėjo jos įgyvendinimą, teikė ataskaitas apie strategiją ir
vykdė jos vertinimą.

Aprašome ir tai, kaip valstybės narės reagavo į Kinijos investavimo strategiją.
Galiausiai, baigiamųjų pastabų dalyje aprašome, kokias pagrindines problemas, su
kuriomis ES susidurs ateityje, nustatėme.

07 Šis dokumentas nėra audito ataskaita, bet apžvalga, parengta remiantis viešai

prieinama ir konkrečiai šiam tikslui iki 2020 m. kovo mėn. surinkta informacija, kuri
buvo pateikta tyrimuose, straipsniuose ir moksliniuose leidiniuose. Rengiant apžvalgą
buvo pasinaudota Komisijos tarnybų ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT)
parengtais viešais dokumentais, informacija, gauta per interviu su šių institucijų
pareigūnais, ir per konsultacijas su šios srities ekspertais (žr. I priedą).
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3. Kinijos valstybės valdoma
investavimo strategija
Pasauliniu mastu vykdomos strategijos „Going Global“
aprašymas

08 Nuo devintojo dešimtmečio sparčiai augusi Kinijos ekonomika tapo pasauline

ekonomika, ir yra dedamos pastangos, kad toks augimas tęstųsi toliau. Kinijos
ekonomikos sukuriama pasaulinio bendrojo vidaus produkto (BVP) dalis išaugo nuo
mažiau nei 3 % 1980 m. iki 16 % 2018 m. (žr. 2 diagramą). Didžiausias postūmis šiam
augimui buvo suteiktas įgyvendinant pasaulinę strategiją „Going Global“, kuri buvo
parengta 1999 m., likus porai metų iki Kinijos priėmimo į Pasaulio prekybos
organizaciją (PPO). Vienas pagrindinių strategijos „Going Global“ tikslų buvo importuoti
naftos išteklius ir kitas žaliavas, siekiant plėtoti Kinijos imlią darbui ekonomiką, ir
gaminti žemos pridėtinės vertės prekes4 (pavyzdžiui, sunkiosios pramonės sektoriuje
lydyti geležį, plieną, gaminti pagrindinę techninę įrangą), kurios daugiausia būtų
eksportuojamos į visas pasaulio šalis. 2018 m. Tarptautinis valiutos fondas (TVF)
pateikė prognozę, kad iki 2030 m. Kinijos BVP einamosiomis kainomis aplenks JAV, ir
Kinijos ekonomika taps didžiausia pasaulyje 5.

4

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, „Belt and Road Initiative in the global
trade, investment and finance landscape“, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD
Publishing, Paryžius, 2018 m., p. 24.

5

Tarptautinis valiutos fondas, „People’s Republic of China 2018 Article IV Consultation“,
Press Release; Staff Report; Staff Statement and Statement by the Executive Director for the
People’s Republic of China, Šalies ataskaita Nr. 18/240, TVF, 2018 m. liepos mėn., p. 1.
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2 diagrama. Pasaulinio BVP dalis procentais (einamosiomis kainomis, JAV
doleriais)
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Šaltinis: „BVP (einamosiomis kainomis, JAV doleriais)“, „Duomenų bankas: pasaulio vystymosi rodikliai“
(Data Bank – World Development Indicators), Pasaulio banko grupė. Paskutinį kartą atnaujinta
2020 04 09.

09 Iki 2008 m. Kinijos metinis BVP augo nuolat ir dideliu tempu. Po 2008 m. finansų

krizės šis augimas sulėtėjo (žr. 3 diagramą), daugiausia dėl kritusio žemos pridėtinės
vertės prekių eksporto. Kinijos ekonomika vis dar reikšmingai paauga kiekvienais
metais, pavyzdžiui, 2018 m. Kinijos BVP išaugo 6,6 %, tuo tarpu ES BVP – 2,0 % 6. Per
praėjusį dešimtmetį pasaulinė strategija „Going Global“ buvo pakeista, siekiant kurti
ekonomiką, kurioje daugiausia gaminamos aukštos pridėtinės vertės prekės, taip pat
plėtoti infrastruktūrą, kurią pasitelkiant būtų stiprinama regioninė ir tarptautinė
prekyba.

6

Pasaulio bankas, „BVP augimas (metinis, išreikštas %)“, „Pasaulio vystymosi rodikliai“
(World Development Indicators), Pasaulio banko grupė.
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3 diagrama. BVP metinis augimas nuo 2001 m. iki 2018 m., išreikštas
procentais
BVP augimas (metinis %)
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Šaltinis: Pasaulio bankas, „BVP augimas (metinis, išreikštas %)“, „Pasaulio vystymosi rodikliai“ (World
Development Indicators), Pasaulio banko grupė.

10 Siekiant toliau stiprinti Kinijos pasaulinį konkurencingumą, buvo parengtos dvi

strategijos: jungčių strategija iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“, pradėta
įgyvendinti 2013 m., ir pramonės strategija „Pagaminta Kinijoje 2025 m.“, pradėta
įgyvendinti 2015 m. Šias abi iniciatyvas apibrėžiame kaip Kinijos valstybės valdomą
investavimo strategiją, kuria remiamos ir finansiškai skatinamos Kinijos VVĮ ir privačios
bendrovės, investuojančios į užsienio šalių strateginius sektorius.

11 Per praėjusius dešimt metų Kinija aktyviau plėtojo jungtis, įgyvendindama

iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“ (VJVK) – ilgalaikę visą apimančią strategiją,
sudarytą iš gausybės investicinių projektų, kurių dauguma buvo skirti transporto ir
energetikos infrastruktūros statybai, prekybos stiprinimui ir skaitmeninių tinklų plėtrai.
Prioritetinės iniciatyvos VJVK investavimo sritys – skaitmeninė ekonomika ir
inovacijomis grindžiama plėtra 7.

7

„Xi Jinping pirmininkauja antrojo iniciatyvos VJVK tarptautinio bendradarbiavimo forumo
lyderių apskritojo stalo diskusijoms ir sako kalbą; antrasis iniciatyvos VJVK tarptautinio
bendradarbiavimo forumas“ (Xi Jinping Chairs and Addresses the Leaders’ Roundtable of the

14

12 Iniciatyva VJVK, kaip ji vadinama šiuo metu, buvo pradėta įgyvendinti 2013 m.,

Kinijai pradėjus vykdyti dvi regionines ekonominės plėtros skatinimo programas „Šilko
kelias, ekonominė juosta“ ir „Jūrų šilko kelias“. 4 diagramoje pateikiama iniciatyvos
VJVK geografinė plėtra, vykstanti „ekonominiais koridoriais“, kuriuos sudaro šalių,
kurias kerta iniciatyva VJVK, geografinės vietovės; šia iniciatyva apimamos 64 šalių
ekonomikos, kuriose sukuriama daugiau nei trečdalis pasaulinio BVP ir gyvena daugiau
nei pusė pasaulio gyventojų 8. Pastaraisiais metais iniciatyva VJVK tampa vis svarbesnė,
todėl 2017 m. ji buvo įtraukta į Kinijos komunistų partijos konstituciją, o pagal
iniciatyvą vykdomiems projektams buvo užtikrintas nenutrūkstantis finansavimo
srautas9.

Second Belt and Road Forum for International Cooperation), The Second Belt and Road
Forum for International Cooperation, 2019 m. balandžio 28 d.; Eder, Arcesati, Mardell
„Networking the Belt and Road – The future is digital“, „Mercator“ Kinijos studijų institutas,
MERICS, 2019 m. rugpjūčio 28 d.
8

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), „Belt and Road Initiative in
the global trade, investment and finance landscape“, OECD Business and Finance Outlook
2018, OECD Publishing, Paryžius, 2018 m., p. 9.

9

T. Eder, „Mapping the Belt and Road Initiative – This is where we stand“, „Mercator“ Kinijos
studijų institutas, MERICS, 2018 m. birželio 7 d.
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4 diagrama. Iniciatyva VJVK: šeši ekonominiai koridoriai

Šilko kelio ekonominė juosta

EKONOMINIAI KORIDORIAI

XXI a. jūrų šilko kelias

Kinija–Mongolija–Rusija

Geležinkelių jungtys
Esamos
Siūlomos

Naujasis Eurazijos sausumos tiltas

Su Kinija bendradarbiaujantys uostai
Esami
Pasiūlyti statyti arba statomi

Kinija–Vidurinė Azija–Vakarų Azija
Kinija–Pakistanas
Bangladešas–Kinija–Indija–Mianmaras
Kinija–Indonezija–Pusiasalis

Pastaba. Iniciatyvoje VJVK dalyvauja ir Lotynų Amerikos valstybės 10.
Šaltinis: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), „Belt and Road Initiative in the
global trade, investment and finance landscape“, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD
Publishing, Paryžius, 2018 m., p. 11.

13 1 langelyje pateikiamas pavyzdys, kaip Kinija investuoja į infrastruktūrą viename

iš šešių ekonominių koridorių.

10

J. Teufel Dreyer, „The Belt, the Road, and Latin America“, Foreign Policy Research Institute,
2019 m. birželio mėn.
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1 langelis
Kinijos investicijų į infrastruktūrą Naujojo Eurazijos sausumos tilto
koridoriuje pavyzdys
305 km ilgio dviejų juostų kelias Korgasas–Almata, priklausantis Naujajam
Eurazijos sausumos tilto koridoriui, 2018 m. buvo praplėstas nuo dviejų iki keturių
juostų greitkelio. Kelias jungia Kinijos pasienio miestą Korgasą su Kazachstano
miestu Almata, vienu didžiausiu ekonominių centrų Vidurinėje Azijoje. Praplėtus
kelią, kelionės trukmė tarp šių dviejų miestų sutrumpėjo 40 %, o transporto
išlaidos sumažėjo nuo 0,26 JAV dolerio iki 0,24 JAV dolerio už transporto
priemonės nuvažiuotą kilometrą 11.

14 Prognozuojama, kad nuo iniciatyvos VJVK pradžios 2013 m. iki planuojamos

įgyvendinimo pabaigos 2049 m. Kinijos investicijos pagal šią iniciatyvą sieks nuo 1 iki 8
trilijonų JAV dolerių 12. Ši prognozė nepakankamai tiksli, nes turima tik ribotų
duomenų apie investicijos dydį ir apimtį. II priede pateikiama iniciatyvos VJVK
apžvalga: apibrėžtis, tikslai, vykdomos investicijos ir gaunamas finansavimas.

15 Kalbant apie Kinijos investicijas ES, ne visada įmanoma vykdomus projektus

priskirti iniciatyvai VJVK. Nėra iniciatyvos VJVK oficialaus projektų sąrašo, kuris būtų
viešai prieinamas, taip pat nėra informacijos apie valstybių narių įnašus, suteiktus
iniciatyvoje VJVK dalyvaujančioms finansų įstaigoms, pavyzdžiui, Azijos plėtros bankui
(ADB) ar Azijos infrastruktūros investicijų bankui (AIIB). Iniciatyvos VJVK projektus
daugiausia finansuoja Kinijos VVĮ, įskaitant valstybės politikos bankus ir komercinius
bankus (žr. II priede pateiktą 12 diagramą), kurie pasinaudoja Kinijos viešosiomis
lėšomis. Jei tokias subsidijas teiktų valstybė narė, pagal ES galiojančias taisykles jos
būtų laikomos valstybės pagalba. Kadangi šios taisyklės traktuojamos skirtingai, gali
būti iškreipta konkurencija ES vidaus rinkoje ir yra sudėtingiau užtikrinti vienodas
sąlygas Kinijoje ir ES 13. Komisijos tarnybos ir EIVT pabrėžė, kad 2020 m. birželio mėn.
buvo paskelbta baltoji knyga dėl užsienio subsidijų bendrojoje rinkoje siekiant iš dalies
11

„Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors“, p. 50–51,
Pasaulio banko grupė, 2019 m. birželio mėn.

12

J. Hillman, „How Big is China’s Belt and Road?“, Center for Strategic and International
Studies, 2018 m. balandžio mėn.

13

Europos Sąjungos prekybos rūmai Kinijoje, „The Road Less Travelled: European Involvement
in China’s Belt and Road Initiative“, 2020 m., p. 2.
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išspręsti šį klausimą 14, tai įvyko po mūsų atliktos peržiūros laikotarpio. Be to, kyla
rizika, kad įgyvendinant šiuos projektus bus nepakankamai laikomasi aplinkos,
socialinių ir valdymo standartų 15. Iniciatyva VJVK – sudėtinga ir nuolat besikeičianti,
todėl ES politikos formuotojams ji yra tarsi „judantis taikinys“.

16 2015 m. buvo paskelbta pramonės strategija „Pagaminta Kinijoje 2025 m.“

(MIC 2025), kuri buvo pradėta įgyvendinti kaip 10 metų trukmės politikos priemonė ir
kuria buvo parodytas siekis pereiti prie ekonomikos, kurioje daugiau dėmesio skiriama
aukštą pridėtinę vertę kuriantiems sektoriams, vidaus suvartojimui ir eksportui. Ja
buvo atskleistas Kinijos užmojis tapti pasauline galia technologijų srityje. Nors
sudėtinga apskaičiuoti šios strategijos finansavimo mastą, nes jai finansuoti
pasitelkiamos įvairios finansinės priemonės, „Mercator“ Kinijos studijų institutas“
(MERICS) pranešė, kad su šia strategija susiję daugiau nei 1 800 vyriausybinių į
pramonę investuojančių fondų, kurie bendrai valdo apie 3 trilijonus Kinijos juanių (390
milijardų eurų)16.

Kinijos investicijų Europos Sąjungoje apžvalga

17 Neįmanoma pateikti tikslios bendros informacijos apie Kinijos Europos Sąjungoje
vykdomas investicijas, susijusias su Kinijos valstybės valdoma investavimo strategija
(t. y. iniciatyva VJVK ir MIC 2025), nes trūksta viešai prieinamos informacijos (žr. 15 ir
16 dalis). Todėl mes, siekdami pateikti aukšto lygio analizę, naudojomės duomenimis
apie bendrą Kinijos vykdomų užsienio investicijų ES apimtį. Apžvelgėme visas
tiesiogines užsienio investicijas (TUI) (žr. 2 langelį), kurias Kinija (įskaitant Honkongą)
pastaraisiais metais vykdė ES.

14

Europos Komisija, (2020 m.), Baltoji knyga dėl sąlygų, susijusių su užsienio subsidijomis,
suvienodinimo, Briuselis, 2020 06 17, COM(2020) 253 final.

15

„Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors“, p. 111–112,
Pasaulio banko grupė.

16

M. J. Zenglein ir A. Holzmann, „Evolving Made In China 2025: China’s industrial policy in the
quest for global tech leadership“, „Mercator“ Kinijos studijų institutas, MERICS, 2019 m.
liepos 4 d., p. 12.
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2 langelis
Tiesioginės užsienio investicijos (TUI)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) apibrėžia TUI kaip
investicijų kategoriją, kurioje atsispindi tikslas įtvirtinti ilgalaikį interesą, rodomą
įmonės, veikiančios vienoje ekonomikoje, kitai įmonei, veikiančiai ekonomikoje,
kuri yra kita, nei ta, kurioje veikia tiesioginis investuotojas.
Šį santykį įrodo faktas, kad investuotojas, veikiantis vienoje ekonomikoje, tiesiogiai
ar netiesiogiai valdo 10 % ar daugiau balsavimo teisių įmonėje, veikiančioje kitoje
ekonomikoje.
TUI pozicijos (sukauptos TUI) – tai investicijų vertė metų pabaigoje; šis skaičius
atspindi visas grynąsias TUI, kurios buvo įsigytos per visus ankstesnius metus; TUI
sandoriai (finansiniai srautai) – tai investicinių sandorių, atliktų per tam tikrus
metus, vertė.

Europos Sąjungoje taikomi apribojimai užsienio investicijoms

18 Į EBPO rengiamą TUI ribojančių reguliavimo priemonių indeksą įtraukta daug

valstybių, įskaitant EBPO ir G 20 nares, ir jame įvertintos teisės aktais nustatytos
priemonės, kuriomis ribojamos tiesioginės užsienio investicijos. Atsižvelgiama į keturias
pagrindines TUI ribojančių priemonių rūšis: užsienio nuosavam kapitalui taikomus
apribojimus, esamus tikrinimo arba patvirtinimo mechanizmus, apribojimus į
vadovaujančias pareigas įmonėje samdyti užsieniečius ir veiklos apribojimus (t. y.
apribojimus, taikomus filialų steigimui ir kapitalo grąžinimui arba nuosavybės teisei į
žemę).

19 5 diagramoje pateikiama informacija apie ES valstybių narių ir kitų pasirinktų

šalių (įskaitant Kiniją) taikomus apribojimus užsienio investicijoms. Nors ES galioja
įvairaus lygio apribojimai, bendrai ES investicijoms taikoma tvarka yra labai atvira ir,
lyginant su likusiu pasauliu, taikoma mažai apribojimų. Būtent ES užsienio investicijos
yra vertinamos palankiai, nes jos laikomos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo
sąlyga ir grandimi, jungiančia ES bendroves su pasaulinėmis vertės grandinėmis. ES
pritraukia daugiausia TUI visame pasaulyje. 2017 m. ES teko daugiau nei trečdalis
(35 %) vienoje teritorijoje sukauptų tiesioginių užsienio investicijų 17.
17

Eurostatas, „Pasaulinės tiesioginių investicijų tendencijos“ (World direct investment
patterns), 2018 m. liepos mėn.
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5 diagrama. EBPO parengtas ribojančių reguliavimo priemonių indeksas,
2018 m.
EBPO TUI ribojančių reguliavimo priemonių indeksas
2018 m.
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Kinija
Jungtinės Valstijos
EBPO vidurkis
Jungtinė Karalystė

ES nepriklausančios

Austrija
Lenkija
Švedija
Italija
Slovakija
Prancūzija
Airija
Belgija
Kroatija
Danija
Graikija
Vengrija
Vokietija
Ispanija

ES–27 šalys:

Latvija
Lietuva
Suomija
Estija
Nyderlandai
Čekija
Rumunija
Slovėnija
Portugalija
Liuksemburgas
Pastaba: Jei indekso vertė yra 0, tai šalis yra atvira. Jei indekso vertė yra 1, tai šalis yra uždara. Kuo
indekso vertė arčiau 1, tuo šalis laikoma uždaresne.
Šaltinis: „EBPO parengtas praėjusiais metais taikytų TUI ribojančių reguliavimo priemonių indeksas“
(OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year), EBPO. Statistika.
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20 Kinija, palyginti su ES, yra mažiau atvira investicijoms. Kinijos taikoma užsienio

investicijų tvarka, įskaitant vadinamuosius „neigiamus sąrašus“, apriboja užsienio
investuotojų turimas galimybes keliuose Kinijos rinkos sektoriuose, tarp kurių yra ir
keletas sektorių, kurie MIC 2025 strategijoje apibrėžti kaip svarbūs technologijų
požiūriu 18. Europos Komisijos jungtinis tyrimų centras (JRC) praneša, kad kai kuriuose
sektoriuose Europos bendrovės yra verčiamos kurti bendrąsias įmones su Kinijos
bendrovėmis ir perleisti technologiją. Kalbant apie sąlygas, taikomas bendrovei
pradėjus veiklą šalyje, Europos bendrovės yra ne tokioje palankioje padėtyje kaip
Kinijos bendrovės dėl Kinijoje galiojančios teisinės sistemos, kuria nustatomos nelygios
patekimo į rinką sąlygos, ir dėl vyriausybės skiriamo finansavimo 19. 1 lentelėje
pateikiama sektorinių apribojimų, taikomų Kinijoje vykdant užsienio investicijas,
apžvalga ir padėtis palyginama su situacija ES.

1 lentelė. Sektoriniai apribojimai, taikomi Kinijoje vykdant užsienio
investicijas, ir padėties palyginimas su situacija ES
Sektoriai

Kinijoje investuotojams iš ES
taikoma investavimo tvarka

Europos Sąjungoje
investuotojams iš Kinijos
taikoma investavimo tvarka

Naftos ir gamtinių dujų
žvalgymas ir naudojimas

Tik bendros įmonės

Apribojimai netaikomi

Leidinių spausdinimas

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Automobilių gamyba

Daugiausia 50 %

Apribojimai netaikomi

Laivų remontas, projektavimas ir
statyba

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Orlaivių projektavimas ir
gamyba

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Palydovinės televizijos programų
gamyba

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Branduolinės elektrinės

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

18

„Europos bendrovės Kinijoje. Pozicijos dokumentas 2019–2020 m.“ (European Business in
China Position Paper 2019/2020), Investment Working Group Position Paper, Europos
prekybos rūmai Kinijoje, 2019 m. rugsėjo 29 d., p. 99.

19

N. Preziosi ir kiti (Red.) Dias ir et al., „China – Challenges and Prospects from an Industrial
and Innovation Powerhouse“, Jungtinis tyrimų centras, Leidinių biuras, Liuksemburgas,
2020 m.
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Sektoriai

Kinijoje investuotojams iš ES
taikoma investavimo tvarka

Europos Sąjungoje
investuotojams iš Kinijos
taikoma investavimo tvarka

Elektros energijos tinklų statyba
ir veikla

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Geležinkelių tinklo statyba ir
veikla

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Civilinių oro uostų statyba ir
veikla

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Telekomunikacijos bendrovės

Tik mažumos dalis

Apribojimai netaikomi

Bankai

Daugiausia 20 %

Apribojimai netaikomi

Draudimo bendrovės

Daugiausia 50 %

Apribojimai netaikomi

Šaltinis: Remiantis J. Holslag, „The Silk Road Trap“, Medford, Polity Press, 2019 m. Kadangi Kinija nuolat
keičia apribojimus, taikomus užsienio investicijoms, lentelėje pateikiama informacija gali neatitikti
padėties po tokių pakeitimų.

Kinijos investicijų Europos Sąjungoje dydis

21 Pasitelkdama įvairius šaltinius ES stebi investicijas iš ES nepriklausančių šalių

(įskaitant Kiniją). Pagrindiniai šaltiniai – tai oficialioji statistika, kurią renka Komisijos
Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas), ir duomenys apie investicijas iš
privačių šaltinių, kuriuos renka Komisijos Prekybos generalinis direktoratas ir JRC
(pavyzdžiui, Europos Komisijos EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės duomenų
bazė). Prekybos GD taip pat naudojasi „Rhodium Group“ ES ir Kinijos investicijų
stebėjimo sistemos duomenimis.

22 Eurostatas skelbia duomenis apie sukauptas TUI ir TUI finansinius srautus iš ES

valstybių narių ir į jas. Duomenys surinkti remiantis informacija, kurią pateikia
valstybės narės ir ES nepriklausančių šalių statistikos tarnybos 20. Šie TUI statistiniai
duomenys yra ne savalaikiai, nes jie paskelbiami praėjus 12–24 mėnesiams nuo
atitinkamų metų. Be to, šie duomenys – nesusisteminti ir neišsamūs, todėl sunku
susidaryti bendrą vaizdą. Pavyzdžiui, nurodoma tik tiesiogiai susijusio investuotojo
kilmė (veiklos vietos valstybė), bet nėra nustatomos ilgesnės investavimo grandinės,
kaip antai investicijos, kurios vykdomos pasitelkiant specialiosios paskirties įmones
(SPĮ), veikiančias kitoje šalyje (pavyzdžiui, mokesčių tikslais). III priede pateikiama
apribojimų, susijusių su turima statistika apie TUI, apžvalga. Be to, su tam tikromis
20

Eurostato duomenų bazė, Europos Komisija, 2020 m.

22
problemomis susijusi Kinijos prekybos ministerijos (MOFCOM) taikoma metodika,
kuria remiantis renkama ir skelbiama investicijų statistika 21.

23 Iš mūsų atliktos Eurostato pateiktų duomenų apžvalgos matoma, kad Kinijos

vykdomos investicijos Europos Sąjungoje išaugo, bet išlieka santykinai nedidelės.
1995 m. vos 0,3 % visų TUI priklausė investuotojams iš Kinijos. 6 diagramoje
pateikiama informacija apie tai, kaip Kinijai priklausanti TUI Europos Sąjungoje dalis
augo 1995 m., 2005 m. ir 2015 m. 2018 m. pabaigoje ši dalis išaugo iki 3 % 22, t. y. TUI
vertė, kurią Kinija buvo sukaupusi Europos Sąjungoje, siekė 202 milijardus eurų.
Finansų centrai, kuriuose galioja palanki mokestinė tvarka, gali pritraukti didelio masto
TUI 23, pavyzdžiui, Liuksemburgas sulaukia daugiausia investicijų iš Kinijos tarp visų ES
valstybių narių, jų vertė siekia 82,5 milijardo eurų, o Nyderlandai užima antrąją vietą.
IV priede pateikiama Kinijos TUI Europos Sąjungoje apžvalga.

6 diagrama. Kinijai priklausančios visų TUI Europos Sąjungoje dalies
augimas 1995 m., 2005 m. ir 2015 m.
Kinijos sukauptų TUI dalis ES
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Šaltinis: Europos Komisija, „Prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema, pridedamas
dokumentas“, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, SWD(2017)/0297 final – 2017/0224 (COD),
Briuselis, 2017 m. rugsėjo 13 d.

21

D. Freeman, „China’s Outward Direct Investment in the EU: Challenges of Rapid Change“,
EU-China Observer, 2015 m.

22

Eurostatas, Sukauptos tiesioginės užsienio investicijos 2018 m. pabaigoje, 2020 m. kovo
mėn.

23

„The Rise of Phantom Investments“, TVF, 2019 m. rugsėjo mėn.
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24 Reaguodama į apribojimus, susijusius su oficialiąja TUI statistika, Komisija

(Prekybos GD) sukūrė naują neviešą „EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės duomenų
bazę“, remdamasi bendrovių lygmens duomenimis (pavyzdžiui, atskirų bendrovių
balansu), kurie buvo paimti iš tokių šaltinių kaip duomenų bazės „Orbis“ ir „Zephyr“ 24.
EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės duomenų bazėje pateikiama informacija apie
nebiržines bendroves, kurių daugiau nei 50 % kapitalo priklauso užsienio subjektams, ir
apie savininkus, kuriems priklauso į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių didžiausi
akcininkai. Pasinaudojant šia informacija, galima nustatyti tikrąjį investicijų savininką ir
gauti detalesnių duomenų apie atskirus sektorius, nei pateikiama TUI statistikoje.
Tačiau šioje duomenų bazėje, kaip ir TUI statistikoje, nėra pateikiami visi duomenys;
joje nėra informacijos apie mažas bendroves, kurios yra atleistos nuo prievolės skelbti
savo balansą ir finansinę nuomą.

25 Remiantis EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės duomenų bazėje pateikta

informacija, bendra investuotojų iš Kinijos valdomo turto, įskaitant TUI, vertė 2017 m.
pabaigoje siekė 2 114 milijardų eurų. Tai sudaro 0,89 % visų ES bendrovių vertės ir
0,18 % visų ES veikiančių bendrovių. Pagal EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės
duomenų bazėje esančią informaciją, daugiausia Kinijos investicijų, kurių bendra turto
vertė siekia 1 772 milijardus eurų, sulaukusi šalis – Jungtinė Karalystė (JK). V priede
pateikiama ES įmonėse užsienio subjektų turimos nuosavybės, kurią kontroliuoja
investuotojai iš Kinijos, apžvalga.

26 7 diagramoje parodoma, kaip laikui bėgant keitėsi Kinijos sudaryti TUI sandoriai

(finansiniai srautai) ir, ypač VVĮ vykdytų investicijų svarba, palyginti su investicijomis,
kurias vykdė privačios bendrovės. Vienas svarbiausių Kinijos ekonomikos požymių –
didelis valstybės valdomas sektorius.

24

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, SWD (2019) 108 final.
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7 diagrama. Kinijos TUI Europos Sąjungoje 2000–2019 m.
Kinijos TUI sandoriai ES pagal nuosavybės rūšį, mlrd. USD
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Šaltinis: Rhodium Group, 2020 m.

Sektoriai, į kuriuos investuojama

27 Kinija TUI 2000–2019 m. vykdė tiek strategiškai svarbiose srityse25, pavyzdžiui,

transporto ir infrastruktūros (29,1 %), informacinių ir ryšių technologijų (IRT) (12,4 %)
ir energetikos (10,1 %), tiek automobilių (14,1 %) bei nekilnojamojo turto ir
apgyvendinimo (11,2 %) sektoriuose. 8 diagramoje pateikiami duomenys apie Kinijos
vykdytas TUI nuo 2000 m. pagal atskirus sektorius.

25

Strateginiai sektoriai ir turtas, kaip nurodyta Europos Komisijos dokumente (2017 m.)
„Skatinti tiesiogines užsienio investicijas kartu apsaugant svarbiausius interesus“, Briuselis,
2017 09 13, COM(2017) 494 final.

25

8 diagrama. Kinijos valstybės valdomų investuotojų sudaryti TUI
sandoriai Europos Sąjungoje 2000–2019 m. pagal sektorius
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Automobilių pramonės
sektorius; 14,1 %
Nekilnojamasis turtas ir
apgyvendinimas; 11,2 %
IRT; 12,4 %

Šaltinis: Rhodium Group, 2020 m.
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28 Keletas reikšmingų įsigijimų, kuriuos Europos Sąjungoje įvykdė investuotojai iš

Kinijos:
o

2012 m.: „Energias de Portugal“ įsigyta už 3,5 milijardo JAV dolerių. Komunalinė
energetikos įmonė, Portugalija.

o

2014 m.: „CDP Reti“ įsigyta už 2,8 milijardo JAV dolerių. Kontroliuojančioji
bendrovė, teikia komunalines paslaugas, Italija.

o

2015 m.: „Pirelli“ įsigyta už 7,7 milijardo JAV dolerių. Automobilių įranga ir
detalės, Italija.

o

2017 m.: „Logicor“ įsigyta už 14 milijardų JAV dolerių. Transporto paslaugos ir
logistika, Jungtinė Karalystė 26.

26

Rhodium Group Cross Border Monitor (CBM): „Kinijos Liaudies Respublikos <…> ES
tiesioginės užsienio investicijos“ (People’s Republic of China < > European Union Direct
Investment), 2019 m. 1 ketvirtis, atnaujinta informacija, Public Version, Niujorkas, 2019 m.

27

4. Europos Audito Rūmų parengta ES
kylančių rizikų ir atsirandančių
galimybių santrauka
29 Rengdamos, nustatydamos ir įgyvendindamos politikos dokumentus, skirtus ES ir
Kinijos santykiams ir visų pirma Kinijos investavimo strategijos keliamiems iššūkiams,
Komisijos tarnybos ir EIVT nustato ir vertina atitinkamas rizikas ir galimybes. Pasak šių
tarnybų, šis vykdomas vertinimas grindžiamas informacija, gauta iš įvairių šaltinių,
įskaitant kitas ES tarnybas, valstybes nares, trečiąsias šalis ir įvairiose politikos srityse
dirbančius ekspertus. Tačiau neradome su Kinijos investavimo strategija susijusios
pagal formalius kriterijus parengtos, visapusiškos Europos Sąjungai kylančių rizikų ir
jai atsirandančių galimybių analizės.

30 Todėl atlikdami peržiūrą mes, remdamiesi viešai prieinama informacija ir

konsultacijomis su ekspertais, parengėme savo rizikų ir galimybių, susijusių su Kinijos
investavimo strategija, sąrašą. Naudodamiesi tarptautine rizikos valdymo sistema 27,
daugiausia dėmesio skyrėme rizikoms bei galimybėms ir suklasifikavome jas pagal
rūšis, kaip nurodyta toliau. VI priede išsamiau aprašome šias rizikas / galimybes ir jų
kilmės šaltinius. Nors visos šios rizikos ir galimybės taikomos Kinijai, jos taip pat gali
būti taikomos ES santykiams su kitomis šalimis. Tam tikros rizikos ir galimybės gali
daryti tiesioginį poveikį ES, o kitos gali daryti poveikį ES politikoms trečiosiose šalyse.

31 2 lentelėje pateikta situacijos apžvalga. Daugiau nei pusė šių rizikų – politinio ir

ekonominio pobūdžio. Be to, kyla rizikos, turinčios socialinį, technologijų, teisinį ir
aplinkos pobūdį. Apžvalgoje pateikiamas 18-os rizikų sąrašas nėra baigtinis, skirtingų
rizikų keliama grėsmė nėra vienoda, vienos kelia daug didesnę grėsmę ES nei kitos.
Rizikų pavyzdžiai pateikiami 3 langelyje.

27

„Strategijos ir veiklos efektyvumo integravimas“ (Integrating with Strategy and
Performance), „Įmonių rizikos valdymas“ (Enterprise Risk Management), Treadway
komisijos rėmimo organizacijų komitetas (COSO), 2017 m. birželio mėn.
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2 lentelė. Europos Sąjungai keliamos Kinijos investavimo strategijos
rizikos
Tipas

Politinės
rizikos

Ekonominės
rizikos

#

Rizikų apžvalga

R.1

Kinijos vykdomos investicijos į jautrų / ypatingos svarbos turtą gali turėti
įtakos saugumui / viešajai tvarkai

R.2

ES vienybei gali pakenkti pavienės valstybės narės, sudarančios
susitarimo memorandumus dėl bendradarbiavimo įgyvendinant
iniciatyvą VJVK

R.3

Vykdant iniciatyvos VJVK projektus gali būti susilpnintos strateginės
nacionalinės infrastruktūros nuosavybės teisės, priklausančios
valstybėms narėms, o tai gali turėti geopolitinių padarinių

R.4

Kinija investuoja į tarpvalstybinių jungčių infrastruktūros plėtrą, tačiau
tuo taip pat pasinaudoja tarpvalstybinės organizuotos
nusikaltėlių / kontrabandininkų grupuotės

R.5

ES ir Kinijos santykiuose stokojama abipusiškumo, nes Kinijos bendrovės
turi nesąžiningą ekonominį pranašumą

R.6

Nepakankamas ES ir Kinijos infrastruktūros programų koordinavimas,
dėl ko gali atsirasti jungčių infrastruktūros spragų arba konkuruojančių
ar besidubliuojančių investicinių projektų (*)

R.7

Kinijos VVĮ vykdomas nevaldomų skolų ES ir trečiosiose šalyse
finansavimas nulemia įsipareigojimų nevykdymą, todėl prarandamas
strateginę svarbą turintis užstatas

R.8

ES ilgalaikiam konkurencingumui daroma žala, nes vyksta priverstinis
technologijų perdavimas Kinijai

R.9

ES iš Kinijos importuoja prekes, kurių kaina mažesnė už gamybos
sąnaudas

R.1
0

ES ekonomikai daromas neigiamas poveikis, sukeltas sukrėtimų tiekimo
grandinėse, kuriose dalyvauja pagrindiniai tiekėjai iš Kinijos

Socialinės
rizikos

R.1
1

Kinijos bendrovės, vykdančios užsienio investicijas, negerbia
darbuotojų / socialinių teisių

Technologinės
rizikos

R.1
2
R.1
3

Iniciatyva VJVK neatitinka visų ES duomenų saugumo taisyklių, todėl ES
yra pažeidžiama kibernetinių išpuolių atveju
Kinijos transporto infrastruktūrai nėra taikomi ES / tarptautiniai
standartai, todėl prarandamas teigiamas poveikis
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Tipas

Teisinės
rizikos

Aplinkosauginės
rizikos

Rizikų apžvalga

#
R.1
4
R.1
5
R.1
6
R.1
7

Kinijai vykdant investicijas netaikomi ES finansų sektoriaus teisės aktai,
pavyzdžiui, dėl kovos su pinigų plovimu

R.1
8

Visuomenės sveikatai daro poveikį dėl globalizacijos stiprėjančios
sąsajos (įskaitant Kinijos transporto kelius, susijusius su iniciatyva VJVK),
todėl sparčiau plinta ligos

Infrastruktūros projektai ES neteisėtai skiriami Kinijos įmonėms, kurios
teikia pasiūlymus dirbtinai sumažinusios galutinę kainą
ES nuosavų išteklių apskaičiavimui daro įtaką sukčiavimas apskaičiuojant
muitus ir PVM prekėms, kurios importuojamos iš Kinijos
Kinijos bendrovės nesilaiko ES / tarptautinių aplinkos ar valdymo
standartų, skirtų tvarumui puoselėti

Pastaba (*): Komisijos tarnybos ir EIVT nemano, kad ši rizika yra aktuali dėl politinės realybės, ir mano,
kad infrastruktūros koordinavimo klausimas prieštarauja dabartinei ES politikai.
Šaltinis: Europos Audito Rūmai (EAR).

3 langelis
Europos Sąjungai keliamų Kinijos investavimo strategijos rizikų
pavyzdžiai
Pernelyg didelis įsiskolinimas trečiosiose šalyse ir strateginę svarbą turinčio
užstato praradimas
Siekdama įgyvendinti iniciatyvą VJVK, Kinija skolino lėšas nepakankamai
atsižvelgdama į projektų ilgalaikį tvarumą ir neskirdama reikiamo dėmesio
paskolos gavėjų fiskalinei būklei. Tai prisidėjo prie pernelyg didelio įsiskolinimo
trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Pakistane, Tadžikistane, Kirgizijoje, Šri Lankoje,
Maldyvuose ir ES šalyje kandidatėje Juodkalnijoje 28. Ši rizika galėtų pasitvirtinti ES,
jei toks iniciatyvos VJVK projektų finansavimas būtų vykdomas valstybėse narėse.
Kalbant apie riziką R.7, yra pavyzdžių, kai strateginė nacionalinės svarbos
infrastruktūra buvo panaudota kaip užstatas. Šri Lankos Hambantotos tarptautinis
uostas yra nacionalinės ir strateginės svarbos objektas. 2017 m. Šri Lankos
vyriausybė nebeturėjo galimybių mokėti įmokų už Kinijos suteiktą paskolą, todėl
uostas pagal 99 metų trukmės nuomos sutartį buvo perduotas kontroliuojančiajai

28

J. Hurley, S. Morris ir G. Portelance, „Examining the Debt Implications of the Belt and Road
Initiative from a Policy Perspective“, Center for Global Development, CGD Policy Paper
Nr. 121, 2018 m. kovo mėn.

30
bendrovei „China Merchants Port Holdings“, sumokėjus 1,12 milijardo JAV dolerių
nuomos mokestį 29.
Intelektinės nuosavybės ir technologijų perdavimas
Daugelis 2 lentelėje nurodytų rizikų, jei pasitvirtintų, turėtų neigiamą poveikį
tikslui ES ir Kinijai palaikant ryšius užtikrinti abipusiškumą ir vienodas sąlygas.
Rizika R.8 susijusi su Europos įmonių technologijų perdavimu Kinijos subjektams.
2019 m. Europos prekybos rūmų Kinijoje (angl. European Chamber of Commerce in
China) paskelbtoje Įmonių pasitikėjimo apklausoje (angl. Business Confidence
Survey) nurodoma, kad 20 % respondentų jautėsi verčiami perduoti technologiją,
kad galėtų tęsti veiklą Kinijos rinkoje, pabrėždami abipusiškumo stygių ES ir Kinijos
santykiuose 30.
Aplinkos standartai ir klimato kaita
Rizika R.17 pabrėžiama, kad Kinijos bendrovės nesilaiko ES taikomų aplinkos
standartų. Europos žaliasis kursas 31 – tai aukščiausias Europos Komisijos
prioritetas. Vienu iš jo tikslų numatyta iki 2050 m. pasiekti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų (ŠESD) poveikio neutralumą. Nors antrajame iniciatyvos VJVK
tarptautinio bendradarbiavimo forume, vykusiame 2019 m., paskelbta, kad bus
siekiama „atviro, žalio ir švaraus bendradarbiavimo“ 32 tikslo, pagal iniciatyvą VJVK
toliau remiami anglimis kūrenamų elektrinių projektai. Pavyzdžiui, Bosnijoje ir
Hercegovinoje 33, ES potencialioje šalyje kandidatėje, planuojama įgyvendinti tokį iš
Kinijos suteiktų paskolų finansuojamą projektą.

29

M. Ferchen ir A. Perera, „Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way
Street“, Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, 2019 m. liepos mėn.; A. Panda, „Sri
Lanka Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease“, The
Diplomat, 2017 m. gruodžio mėn.

30

„2019 m. įmonių pasitikėjimo apklausa“, Europos prekybos rūmai.

31

Europos žaliasis kursas, COM/2019/640 final.

32

„Kinijos Liaudies Respublikos Prezidento H.E. Xi Jinping įžanginė kalba, pasakyta per antrojo
iniciatyvos VJVK tarptautinio bendradarbiavimo forumo atidarymo ceremoniją“ (Keynote
Speech by H.E. Xi Jinping President of the People’s Republic of China At the Opening
Ceremony of the Second Belt and Road Forum for International Cooperation), Kinijos
Liaudies Respublikos užsienio reikalų ministerija, Pekinas, 2019 m. balandžio 26 d.

33

J. Mardell, „China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools“, Foreign Policy, 2019 m. gegužės
mėn.

31

Visuomenės sveikata
Neseni įvykiai, susiję su COVID-19 pandemija, parodė, kokia rizika yra keliama
visuomenės sveikatai dėl stiprėjančių globalizacijos sąsajų. Rizikos keliamas
poveikis jaučiamas daugelyje šalių visame pasaulyje. Atlikti tyrimai parodė, kad
užkratas gali būti perduodamas didesniu atstumu ir mastu, taip pat greičiau nei
bet kada anksčiau 34. Kadangi šiuo metu Kinija visame pasaulyje pirmauja
suteikdama transporto infrastruktūrą, rizika R.18 pabrėžiama, kokią riziką
visuomenės sveikatai ES ir kaimyninėse šalyse gali kelti Kinijos transporto keliai,
susiję su iniciatyva VJVK, jeigu nebus atliekamos tinkamos patikros ir vykdomos
sanitarijos atsargumo priemonės.

32 3 lentelėje pateikta EAR atlikta galimybių apžvalga. Visos išvardytos galimybės yra

politinio ir ekonominio pobūdžio. 4 langelyje pateikiame pavyzdžių.

34

A. J. Tatem, D. J. Rogers, S. I. Hay, „Global Transport Networks and Infectious Disease
Spread“, „Advances in Parasitology“, Elsevier Public Health Emergency Collection, 62 tomas,
2006 m.
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3 lentelė. Europos Sąjungai teikiamos Kinijos investavimo strategijos
galimybės
Tipas
Politinės
galimybės

Ekonominės
galimybės

#

Galimybių apžvalga

O.1

Kinijai investuojant Europos Sąjungoje gali būti skatinami bendri
interesai, nes stiprėja dvišaliai santykiai

O.2

Kinijos vykdomos investicijos prisideda užtikrinant taiką ir
saugumą ES kaimynystėje / besivystančiose šalyse

O.3

Dėl ES ir Kinijos bendradarbiavimo padidėja tarptautiniai
skolinimo pajėgumai, taip sudaromos palankesnės sąlygos
ekonomikos augimui

O.4

Kinijai investuojant į ES kaimynines / besivystančias šalis, aktyviau
siekiama ES tikslų, spartėja ekonomikos augimas

O.5

Euro vertė didėja dėl to, kad Kinijos užsienio valiutos rezervai
konvertuojami siekiant įsigyti eurais išreikšto turto.

O.6

Iniciatyva VJVK prisidedama plėtojant prekybą, nes gerinamos
jungtys ir mažinamos prekybos sąnaudos tiek ES, tiek kitose
šalyse

O.7

Iniciatyva VJVK prisidedama toliau plečiant (komercinį)
geležinkelio tinklą, kaip alternatyvą jūrų ir oro transportui,
Europos Sąjungoje

O.8

Iniciatyva VJVK iš naujo subalansuojami krovinių srautai, judantys
į ES ir iš jos

O.9

Iniciatyva VJVK suteikiama paskatų racionalizuoti taikomas
muitinės procedūras, taip siekiant geresnio junglumo
ES bendrovės dalyvauja statant transporto infrastruktūrą

O.10 Vidurinėje Azijoje, taip suteikiama galimybė gebėjimų mainams
tarp ES ir Kinijos vykti

O.11 ES naudojant naujausias technologijas atsiranda galimybė skatinti
perimti ES taikomus skaitmeninimo standartus ir pajėgumus

O.12 ES įvairina rizikas, susijusias su užsienio investicijų savininkais,
sumažinama galima priklausomybė nuo vienos šalies

ES sektoriuose, pavyzdžiui, aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų,

O.13 kūrybos / kultūros pramonės, gaunama naudos

bendradarbiaujant su Kinija ir vykdant su ja mainus

Šaltinis: EAR.
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4 langelis
Europos Sąjungai teikiamų Kinijos investavimo strategijos galimybių
pavyzdžiai
Geresnės jungtys ir didesni krovinių srautai
Kinijos VVĮ „COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO)“ priklauso dalis Europos
uostų, pavyzdžiui, Valensijos, Roterdamo, Antverpeno ir Pirėjo, terminalų akcijų.
Kalbant apie Pirėjo uostą,
—

nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. „COSCO Shipping Corporation“ priklauso
dauguma Pirėjo uostą valdančios įstaigos, kuri yra atsakinga už I-o terminalo
veiklą, akcijų;

—

nuo 2008 m. „COSCO Pacific“ vadovauja veiklai II-ajame terminale, nes
pasirašė šio terminalo 35 metų koncesijos sutartį.

Sudarius susitarimą tarp Pirėjo uostą valdančios įstaigos ir COSCO buvo pagerintos
jungtys (O.6) ir padidinti pervežamų krovinių srautai (O.8). Taip pat buvo
investuota į naujų molų statybą, nutiesta geležinkelio jungtis tarp uosto terminalų
ir nacionalinės geležinkelių sistemos. Pasaulio banko duomenimis, 2007–2016 m.
Pirėjo uosto metinis konteinerių pralaidumas padidėjo 168 % 35. Šio Graikijos uosto
kelias į reitingų viršūnes tęsiasi ir 2019 m. jis buvo vienas iš keturių svarbiausių
Europos uostų pagal perkraunamą konteinerių kiekį po Roterdamo, Antverpeno ir
Hamburgo.
Akademinis ir mokslinių tyrimų srities bendradarbiavimas
Galimybėje O.13 atkreipiamas dėmesys, kad galima gauti naudos
bendradarbiaujant akademinėje ir mokslinių tyrimų srityse. Akademiniai mainai su
Kinija pagal programas „Erasmus+“ ir „Jean Monnet“ veikla“ bei mokslinių tyrimų
iniciatyvos, įgyvendinamos pagal programą „Horizontas 2020“, atneša naudos ES
sektoriams, pavyzdžiui, aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir kūrybos / kultūros
pramonės. 2019 m. kovo mėn. programoje „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“
dalyvavo 1 034 tyrėjai iš Kinijos. Pasak Komisijos tarnybų ir EIVT, taip pat esama
tam tikrų rizikų, susijusių su šia galimybe, pavyzdžiui, abipusiškumo stygius.

35

„Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors“, Pasaulio banko
grupė, 2019 m. birželio mėn.

34

5. ES atsakas į Kinijos investavimo
strategiją
ES valdymo priemonės

33 Kompetencijos ES sistemoje apima gebėjimą priimti teisės aktus skirtingose

politikos srityse. Tiek ES, tiek valstybės narės turi kompetencijų veikti politikos srityse,
susijusiose su ES atsaku į Kinijos investavimo strategiją. Kai kuriose srityse, pavyzdžiui,
nacionalinio saugumo, taikoma išimtinė valstybių narių kompetencija. Kitos sritys
patenka į išimtinę ES kompetenciją, pavyzdžiui, konkurencijos taisyklės, kurios yra
būtinos siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą. Kai kuriose srityse, pavyzdžiui,
energetikos ir transporto, šios kompetencijos yra pasidalijamosios, o tai reiškia, kad
tiek ES, tiek valstybės narės gali priimti teisės aktus.

34 Politikos srityse, kuriose suderintas ES požiūris galėtų būti privalumas (žr. 5

langelyje pateiktą 5G saugumo pavyzdį), tai, kad tiek ES, tiek valstybės narės turi
kompetencijų, reiškia, kad yra daug sprendimus priimančių asmenų (pavyzdžiui, ES
institucijų ir nacionalinių vyriausybių), kurių nuomonės ir požiūriai gali skirtis. Dėl to
gali būti sunku laiku ir koordinuotai spręsti problemas, su kuriomis susiduria visa ES.
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5 langelis
5G saugumas ir valstybės narės
Dažnai kaip galima grėsmė yra nurodoma ES ypatingos svarbos infrastruktūroje
naudojama kinų pagaminta 5G įranga. 5G technologija – tai sritis, kurioje
suderintas ES požiūris galėtų duoti naudos, ypač reaguojant į kibernetinio
saugumo problemas, kurios gali turėti poveikį vidaus rinkos veikimui.
Kadangi nacionalinio saugumo srityje valstybės narės turi išimtinę kompetenciją,
bendradarbiaudamos su Kinija dėl 5G jos taiko skirtingą atsaką. Dalis valstybių
narių, pavyzdžiui, Vokietija ir Belgija, nusprendė laikytis atsargaus metodo, bet
toliau dirbo su Kinijos technologijų bendrove „Huawei“ diegdamos 5G tinklus.
Tačiau Čekija sustabdė bendradarbiavimą su 5G technologijos tiekėjais iš Kinijos po
to, kai 2018 m. Nacionalinis kibernetinis saugumo centras paskelbė perspėjimą.
Po to, kai 2019 m. Europos Vadovų Taryba paskelbė raginimą siekti suderinto
požiūrio 5G klausimu, Komisija paskelbė rekomendacijas su gairėmis valstybėms
narėms dėl saugumo 5G tinkluose. Tada, 2020 m. sausio mėn., buvo paskelbtas
bendras ES priemonių rinkinys dėl nacionalinių rizikos mažinimo priemonių.
Pagaliau, ar ES turės suderintą požiūrį į 5G, priklausys nuo to, ar dėl bendros
pozicijos susitars valstybės narės.

35 ES ir Kinijos strategijos politikos priemonės (žr. 4 lentelę) siūlomos

komunikatuose, kuriuos bendrai skelbia Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis
užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis). Šie komunikatai
įgyvendinami arba priimant ES vidaus teisės aktus (reglamentus ar direktyvas), kuriuos
tvirtina Taryba ir Europos Parlamentas, arba Taryboje priimant poziciją dėl užsienio
politikos. Sprendimai priimami bendru sutarimu, o šio proceso trūkumas yra tas, kad
kyla rizika, jog nebus laiku sureaguota į problemas, su kuriomis susiduria ES.

36

ES institucinis atsakas
Pagrindinių strateginių dokumentų rengimo procesas

36 Šiame skyriuje aprašome procesą, kaip rengiami ES pagrindiniai strateginiai
dokumentai, skirti ES ir Kinijos darbotvarkei, ir ypatingą dėmesį skiriame:

o

ES veiksmų strateginei sistemai,

o

suinteresuotųjų subjektų įtraukimui į procesą.

37 Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai

bendrai paskelbė keletą strateginių dokumentų dėl ES ir Kinijos santykių, jie sudaro dalį
ES institucinio atsako į Kinijos investavimo strategiją. 9 diagramoje pavaizduotas ES ir
Kinijos strateginių veiksmų grafikas, įskaitant daugiametes finansines programas
(DFP), atspindi, kokia sudėtinga ši sistema, pasižyminti besidubliuojančiais laiko
matmenimis. Patvirtinta ir daugiau susijusių strateginių dokumentų, kuriais remiantis
formuojama ES politika Kinijos atžvilgiu. Šie dokumentai nėra skirti būtent Kinijai,
pavyzdžiui, Nauja Europos pramonės strategija (2020 m. kovo mėn.) arba Skaitmeninė
strategija – Europos skaitmeninės ateities formavimas (2020 m. vasario mėn.).

9 diagrama. ES ir Kinijos strateginių veiksmų grafikas, įskaitant DFP
„Going Global“ 1 (1999–2012 m.) + 2 (2013–)

Kinijos
investavimo
strategijos

„Pagaminta Kinijoje 2025 m.“ (2015–2025 m.)
Iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“ (2013–2049 m.)

ES ir Kinijos jungčių platforma (2015–)
Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos (2018–)
ES pagrindiniai
strateginiai
dokumentai

„Naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai“ (2016 m.) ir „ES ir Kinija. Strateginė
perspektyva“ (2019 m.)

Komisijos
prioritetai

Pirmininko Junckerio Komisijos
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Pirmininkės von der Leyen Komisijos
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Šaltinis: EAR, remiantis ES viešais dokumentais.
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38 Pirmininko J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija nustatė dešimt ES politikos

prioritetų 2014–2019 m.36 2016 m. Komisijos darbo programoje (KDP)37 kaip
9 prioritetas „Svarbesnis Europos vaidmuo pasaulio arenoje“ pirmą kartą paminėtas
tikslas gilinti dvišalius santykius ir atnaujinti pritaikytus strateginius požiūrius, ypač
taikomus Kinijai. Šiuo ir 6-u prioritetu „Subalansuota ir pažangi prekybos politika
siekiant suvaldyti globalizaciją“ buvo siekiama prisidėti formuojant bendrą požiūrį į
jungtis: dar labiau plėtoti vienodomis sąlygomis paremtą prekybą ir investicijas su
Kinija, taip pat intelektinės nuosavybės teisių, apsaugos, didesnio bendradarbiavimo
dėl pažangiųjų technologijų srityse ir plėtoti dialogą dėl ekonominių reformų, žmogaus
teisių ir klimato politikos 38. Todėl 2015 m., siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su
Kinija, buvo sukurta ES ir Kinijos jungčių platforma (žr. 6 langelį).

36

„Dešimt J.-C. Junckerio Komisijos prioritetų, kadencijos pabaigoje atliktas vertinimas“ (The
Juncker Commission‘s ten priorities, An end-of-term assessment), išsami analizė, Europos
Parlamento tyrimų tarnyba (EPTR), 2019 m. gegužės mėn.

37

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui, 2016 m. Komisijos darbo programa, „Ne laikas
taikyti standartinius sprendimus“, Strasbūras, 2015 10 27, COM(2015) 610 final.

38

Europos išorės veiksmų tarnyba, „Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa –
Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija“, Visuotinė Europos
Sąjungos strategija, 2016 m. birželio mėn., p. 37–38.

38

6 langelis
ES ir Kinijos jungčių platforma
2015 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija ir Kinijos nacionalinė plėtros ir reformų
komisija pasirašė susitarimo memorandumą dėl jungčių platformos sukūrimo.
Bendras platformos tikslas:
—

sustiprinti keitimąsi informacija;

—

skatinti sklandžias transporto jungtis ir supaprastinimą bei siekti sinergijos
tarp susijusių politikos krypčių ir projektų, t. y. tarp ES transeuropinių tinklų
(TEN-T) ir Kinijos iniciatyvos VJVK ir

—

kurti bendradarbiavimo galimybes tarp Kinijos ir ES įmonių, atvirą, skaidrią
aplinką, taip pat kurti vienodas sąlygas investicijoms į transporto ir kitas sritis.

Aukščiausias platformos lygis – kasmetinis pirmininkų susitikimas, o apie šių
viršūnių susitikimų rezultatus pranešama bendroje deklaracijoje.
Mums rengiant apžvalgą, svarbiausias šios platformos veiklos rezultatas buvo
parengta techninė užduotis atlikti bendrą tyrimą dėl Kiniją ir Europą jungiančių
transporto koridorių, kurie būtų tvarūs, visapusiški ir pagrįsti geležinkelių
transportu 39 (2019 m.); šiuo tyrimu siekiama nustatyti tinkamiausius transporto
koridorius, kurie būtų tvarūs, visapusiški ir pagrįsti geležinkelių transportu.

39 2019 m. rugsėjo mėn. pirmininkės U. von der Leyen vadovaujama Komisija

paskelbė 2019–2024 m. gaires 40 ir šešis pagrindinius prioritetus. Nors gairėse nėra
tiesiogiai paminėta, bet ES ir Kinijos politika yra susijusi su keliomis Komisijos
iniciatyvomis, ypač:
o

ES tarptautinėse derybose atliekamu vaidmeniu siekiant, kad Europa taptų
pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu;

39

„Techninė užduotis atlikti bendrą tyrimą dėl Kiniją ir Europą jungiančių transporto koridorių,
kurie būtų tvarūs ir pagrįsti geležinkelių transportu“ (Terms of Reference of the Joint Study
on Sustainable Railway-based Transport Corridors between Europe and China), MOVE GD
tinklalapis, paskutinį kartą atnaujinta 2020 06 09.

40

U. von der Leyen, „Daugiau siekianti Sąjunga. Mano Europos darbotvarkė: kitos kadencijos
Europos Komisijos (2019–2024 m.) politinės gairės“, 2019 m.

39
o

tikslu parengti naujosios kartos technologijų (pavyzdžiui, 5G tinklų) bendrus
standartus ir suteikti daugiau galių žmonėms per švietimą ir įgūdžius;

o

ES kova su nusikaltėliais ir siekiu sustiprinti muitų sąjungą, kad būtų geriau
apsaugota bendroji rinka;

o

siekiu stiprinti ES unikalų, atsakingos pasaulinės lyderės prekės ženklą.

40 Neseniai buvo paskelbti trys pagrindiniai strateginiai dokumentai, kuriais buvo
nustatytas ES institucinis atsakas į Kinijos investavimo strategiją. Žr. 4 lentelę.

40

4 lentelė. Trijų pagrindinių strateginių dokumentų, kuriuose išdėstytas ES
institucijų atsakas į Kinijos investavimo strategiją, apžvalga

Komunikatas

Apžvalga
o
o
o

„Naujos ES strategijos
dėl Kinijos elementai“,
2016 m. birželio mėn.

o
o
o

„Glaudesnės Europos ir
Azijos sąsajos. ES
strategijos
sudedamosios dalys“,
2018 m. rugsėjo mėn.

o
o

o

„ES ir Kinija. Strateginė
perspektyva“, 2019 m.
kovo mėn.
o

esamų ES vykdomų politikų Kinijos atžvilgiu pagrindas;
47 pagrindiniai veiksmai;
siekdamos ginti ES interesus, Komisijos tarnybos ir EIVT
skatina laikytis universalių vertybių, įtvirtintų trimis JT
ramsčiais, ir laikosi konstruktyvaus požiūrio į esamus
skirtumus;
valstybėms narėms primenama, kad visuose su Kinija
sudarytuose dvišaliuose susitarimuose turėtų atsispindėti
ir būti ginami ES interesai;
yra nurodyta, kad strategijos įgyvendinimas bus nuolat
peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas.
nors šis strateginis dokumentas dėl tvaraus, visapusiško ir
tarptautinio taisyklėmis grindžiamo sujungiamumo nėra
skirtas konkrečiai Kinijai, jame nagrinėjama Europos ir
Azijos, taigi ir Kinijos, tvaraus sujungiamumo strategija;
17 pagrindinių veiksmų;
pagrindiniai tikslai:
1) padėti plėtoti transporto, energetikos ir skaitmeninius
tinklus tarp Europos ir Azijos;
2) stiprinti partnerystes su ES nepriklausančiomis
valstybėmis, regionais ir tarptautinėmis
organizacijomis Azijoje;
3) stiprinti bendradarbiavimą švietimo, mokslinių
tyrimų, inovacijų, kultūros, sporto ir turizmo srityse.
Trys pagrindiniai tikslai:
1) remiantis aiškiai apibrėžtais interesais ir principais,
aktyviau bendradarbiauti su Kinija, kad būtų ginami
bendri interesai visame pasaulyje;
2) siekti plėtoti labiau subalansuotus ir abipusiškesnius
ekonominius santykius;
3) prisitaikyti prie kintančių ekonomikos realijų ir
stiprinti ES vidaus politiką ir pramoninę bazę;
10 pagrindinių veiksmų.

Šaltinis: Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės bendrieji komunikatai, JOIN(2016) 30 final, JOIN(2018) 31
final ir JOIN(2019) 5 final.

41 Trys minėti strateginiai dokumentai buvo aptarti Taryboje: pirmosios dvi

strategijos buvo visiškai patvirtintos, o kalbant apie trečiąjį dokumentą (2019 m.
strateginė perspektyva), buvo pritarta daugumai pasiūlymų.

41

42 Rengiant šiuos strateginius dokumentus vyko vidinės Komisijos tarnybų ir EIVT

konsultacijos. Išorinės konsultacijos su valstybėmis narėmis vyko prieš dokumentus
patvirtinant Taryboje, jie buvo aptarti atitinkamose Tarybos darbo grupėse ir
komitetuose taip pat nacionalinėse verslo asociacijose ir politiniuose fonduose. Tačiau,
pasak Komisijos tarnybų ir EIVT, dėl 2019 m. ES ir Kinijos strateginės perspektyvos
nebuvo konkrečiai ir tikslingai konsultuojamasi su valstybėmis narėmis ir išorės
suinteresuotaisiais subjektais, nes reikėjo reaguoti greitai ir nuosekliai. Vietoj to su šiais
suinteresuotaisiais subjektais 2018 ir 2019 m. vyko išsamios diskusijos dėl Kinijos, į
kurias buvo visapusiškai atsižvelgta. Komisijos tarnybos ir EIVT pažymi, kad tai
paaiškina, kodėl 2019 m. strateginė perspektyva priimta teigiamai.

43 Strateginiuose dokumentuose yra 74 veiksmai. VII priede juos sugrupavome į
dešimt plačių ES atsako sričių. Veiksmai apibendrinti 5 lentelėje.

5 lentelė. Dešimt EAR nustatytų teminių kategorijų 74 veiksmams
Kategorijos

Veiksmų
skaičius

a) skatinti laikytis ES vertybių ir trijų Jungtinių Tautų (JT) ramsčių
(žmogaus teisės, taika ir saugumas, vystymasis);

7

b) išsaugoti ES vienybę;

5

c) siekti abipusiškumo, kad būtų pasiekta santykių pusiausvyra ir
vienodos sąlygos;

17

d) užkirsti kelią iškreipiamajam poveikiui ES vidaus rinkoje;

2

e) tvari ekonominė plėtra ir geras valdymas;

16

f) aplinkos apsauga ir kova su klimato kaita;

4

g) pasaulinės visuomenės sveikatos problemos;

1

h) aktyvesnis bendradarbiavimas taikos ir saugumo srityje;

10

i) skirtingų kultūrų tarpusavio supratimo puoselėjimas ir
bendradarbiavimas inovacijų srityje;

4

j) platesnis užsienio politikos metodas.

8

Šaltinis: EAR.

42

Atsako pritaikymas prie ES kylančių rizikų ir atsirandančių
galimybių

44 Šiame skyriuje aprašome, kaip ES veiksmai yra pritaikyti prie 4 skirsnyje nurodytų
rizikų ir galimybių. Rizikas ir galimybes suskirstėme į dešimt teminių kategorijų (žr. 5
lentelę), kurioms priskyrėme 74 veiksmus, esančius trijuose strateginiuose
dokumentuose (žr. VII priedą) ir parengėme apibendrinimą (žr. VIII priedą).

45 Mūsų atliktoje apžvalgoje nurodoma, kad šiuose strateginiuose dokumentuose

esančiais veiksmais reaguojama į visas galimybes ir į visas, išskyrus tris, rizikas:
o

R.6: riziką, kad ES ir Kinijos infrastruktūros programų koordinavimas, dėl ko gali
atsirasti jungčių infrastruktūros spragų arba konkuruojančių ir besidubliuojančių
investicinių projektų, yra nepakankamas 41;

o

R.10: riziką, kad ES ekonomika yra neigiamai paveikta sukrėtimų, kylančių
tiekimo grandinėse, kuriose dalyvauja pagrindiniai tiekėjai iš Kinijos;

o

R.18: riziką, kad visuomenės sveikata yra paveikta dėl globalizacijos stiprėjančių
sąsajų (įskaitant Kinijos transporto kelius, susijusius su iniciatyva VJVK), todėl
pradės sparčiau plisti ligos.

46 Buvo pradėtos keletas iniciatyvų, siekiant abipusiškumo ir vienodų sąlygų, taip pat
siekiant užkirsti kelią iškreipiamam poveikiui ES vidaus rinkoje (c ir d teminės
kategorijos 5 lentelėje). 7 langelyje pateikiame vieno šiuo metu įgyvendinamo ES
konkretaus veiksmo, susijusio su 2019 m. strategine perspektyva, pavyzdį.

41

Žr. 2 lentelėje pateiktą pastabą.

43

7 langelis
Šiuo metu ES įgyvendinamo veiksmo, siekiant abipusiškumo ir
užkirsti kelią iškreipiamajam poveikiui ES vidaus rinkoje, pavyzdys
Derybos su Kinija dėl dvišalio visapusiško investicijų susitarimo
ES siekia iš naujo subalansuoti ES ir Kinijos rinkos atvirumą, spręsti kai kuriuos
svarbius vienodų sąlygų klausimus ir pakeisti Kinijos ir valstybių narių dvišales
investicijų sutartis (DIS) (žr. 64 dalį) vienu visapusišku investicijų tarp ES ir Kinijos
susitarimu (VIS). Derybos prasidėjo 2012 m., o per 21-ąjį ES ir Kinijos viršūnių
susitikimą, vykusį 2019 m. balandžio 9 d., ES ir Kinija įsipareigojo pasiekti
reikalingos pažangos, kad VIS būtų sudarytas 2020 m.

Strategijos įgyvendinimas

47 Toliau dokumente aprašome ES ir Kinijos strategijos įgyvendinimo proceso du

pagrindinius elementus – atsakomybę už įgyvendinimą ir atsakomybę už finansavimą 42.

48 Iš visų 74 veiksmų 34 yra ES veiksmai, 38 – dvišaliai (jų turi imtis ES ir Kinija) ir 2 –

vienašaliai Kinijos veiksmai. Atsakomybė už šių veiksmų įgyvendinimą priklauso nuo
konkrečios politikos srities, nors atsakomybės aiškiai nepaskirstytos, pavyzdžiui,
Komisijos Mobilumo ir transporto GD yra atsakingas už atsaką, susijusį su transporto
sritimi, o Energetikos GD – atsakingas už atsaką energetikos srityje. Taikant tokį
atsakomybės metodą, reikia daugiau dėmesio skirti koordinavimui, kad veiksmai būtų
sėkmingai įgyvendinti.

49 ES ir Kinijos strategija buvo įgyvendinama iš anksto neįvertinus ES finansavimo,
kurio reikia šios strategijos veiksmams, pavyzdžiui, susijusiems su infrastruktūra,
įgyvendinti, ir neskiriant jokio ES finansavimo. Pasak Komisijos tarnybų ir EIVT, nėra
nei pareigos, nei būtinybės tai daryti, ir, atsižvelgdamos į savo praktiką su kitais
strateginiais partneriais, jos mano, kad dauguma ES ir Kinijos veiksmų finansuojami
pagal esamas ES programas.

42

C(2018) 7703, 2018 11 21, Komisijos komunikatas “Valdymas Europos Komisijoje”.

44

50 Šio požiūrio trūkumas yra tas, kad šiuo metu neįmanoma apžvelgti ES išlaidų,

kurios naudojamos ES ir Kinijos strategijai įgyvendinti, nepaisant to, kad tokios išlaidos
egzistuoja. Be to, nustatėme atvejų, kai iš ES biudžeto buvo finansuojami projektai,
sudarantys dalį Kinijos investavimo strategijos. Nors šie projektai buvo pirmiausia skirti
tam, kad būtų prisidedama įgyvendinant ES politikos programas, pagal juos buvo
finansuojami projektai, priklausantys Kinijos investavimo strategijai (žr. 8 langelį).

8 langelis
ES finansuoja Kinijos investavimo strategijos projektus Europoje
Pelješaco tiltas Kroatijoje
2017 m. Komisija iš sanglaudos politikos fondų biudžeto paskyrė 357 milijonus
eurų, kurie buvo skirti padengti 85 % tilto į Pelješacą (Kroatija) statybos išlaidų.
Projekto tikslas – sujungti į pietus nuo Dubrovniko esantį Kroatijos regioną su
žemynine šalies dalimi. 2018 m. Kroatijos institucijos, įgyvendindamos šį tilto
projektą 43, skyrė didelę statybos sutartį konkursą laimėjusiam Kinijos įmonių
konsorciumui, kurio didžiausias dalyvis – VVĮ „Kinijos kelių ir tiltų akcinė bendrovė“
(China Road and Bridge Corporation), taip finansuodamos projektą, priklausantį
Kinijos investavimo strategijai 44.
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)
ES – didžiausia pavienė paramos teikėja Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui,
tarptautinei finansų įstaigai. ERPB labai aktyviai veikia daugelyje valstybių
ekonomikų, patenkančių į iniciatyvos VJVK koridorius, kuriose yra poreikis
finansuoti infrastruktūros vystymo projektus, kuriuos vykdant prisidedama prie
tvirtesnio ir tvaresnio ekonomikos augimo. Kinija prie ERPB prisijungė 2016 m.
akcininkės teisėmis turėdama tikslą padidinti investavimo galimybes Rytų Europoje
(šis regionas patenka į iniciatyvos VJVK koridorių) 45.

43

Informacinis pranešimas apie šilko kelią (Silk Road Briefing), „Chinese Contractors Winning
Bid for EU Funded Pelješac Bridge in Croatia Raises Eyebrows“, Silk Road Briefing, 2018 m.
gegužės 10 d.

44

S. Blockmans ir W. Hu, „Systemic rivalry and balancing interests: Chinese investment meets
EU law on the Belt and Road“, Europos politikos studijų centras (CEPS), 2019 m. kovo mėn.

45

M. Makocki, „China’s Road: into Eastern Europe“, Europos Sąjungos saugumo studijų
institutas, 2017 m. vasario mėn.

45

51 Reaguodama į Kinijos investavimo strategiją, ES taip pat naudoja keletą finansinių

priemonių, kurios finansuojamos ne iš ES biudžeto, bet Europos investicijų banko (EIB)
arba Europos investicijų fondo (EIF) (žr. 9 langelį).

9 langelis
ES finansinių priemonių santykis su Kinijos investavimo strategija
Europos investicijų bankas (EIB)
EIB grupė finansuoja projektus Kinijoje. 2018 m. gegužės mėn. EIB su Kinijos banku
„China Exim Bank“ pasirašė 300 milijonų eurų vertės susitarimą, pagal kurį
vykdomos su klimatu susijusios investicijos. Keltas tikslas finansuoti projektus
vandens, kanalizacijos, energetikos ir transporto sektoriuose 46.
Europos investicijų fondas (EIF)
Siekdamas plėtoti sinergijas tarp Kinijos iniciatyvos VJVK ir Investicijų plano
Europai, EIF ir „Šilko kelio fondas“ (Kinijos valstybės valdomas investicinis fondas,
skirtas į iniciatyvą VJVK patenkančioms šalims) pasirašė susitarimo
memorandumą, kuriuo sukuriamas Kinijos ir ES bendrojo investavimo fondas;
tikimasi, kad jis suteiks 500 milijonų eurų paramos investicijoms47 bendrovėms,
turinčioms tarptautinio augimo potencialą. Prie tikslinių sektorių priskiriami
sektoriai, turintys didelę tarpvalstybinę sinergiją tarp Kinijos ir Vakarų 48.

46

Europos investicijų bankas, „Kinijos bankui „Eximbank“ klimato politikos tikslais teikiama
bendroji paskola“ (China Climate Eximbank Framework Loan), EIB, 2017 m. rugsėjo 21 d.

47

Europos investicijų fondas, „EIB grupė stiprina bendradarbiavimą su Kinija pasirašydama
naują 500 milijonų eurų Šilko kelio fondo investicijų į nuosavą kapitalą iniciatyvą“ (EIB
Group cooperation with China to be strengthened with new EUR 500 million Silk Road Fund
equity investment initiative), EIF, 2017 m. birželio 2 d.

48

Europos investicijų fondas, „Pirmoji ES ir Kinijos investavimo platforma, remiama Investicijų
plano Europai“ (First EU-China investment platform backed by the Juncker Plan), EIF,
2018 m. rugpjūčio 6 d.
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Strategijos stebėjimas, ataskaitų teikimas ir vertinimas

52 Pasirinktas veiksmų parengimo pobūdis apsunkina jų įgyvendinimo pažangos

stebėjimą. 54 % (40) veiksmų yra konkretūs ir juos įgyvendinant yra numatyta pasiekti
apibrėžtų rezultatų („konkretūs veiksmai“). Šiems veiksmams nėra nustatyta
veiksmingumo parametrų (pavyzdžiui, rodiklių). Likę 46 % (34) veiksmų apibrėžti
bendrai, nenustatant tikslinių uždavinių ir rezultatų, kuriuos reikia pasiekti („bendrieji
veiksmai“).

53 Pasak Komisijos tarnybų ir EIVT, 74 veiksmų nuolatinį stebėjimą vykdo atitinkami
GD. Šį teiginį patvirtinančius dokumentus radome tik dešimčiai veiksmų, vykdomų
pagal 2019 m. ES ir Kinijos strateginę perspektyvą.

54 Kalbant apie ataskaitų teikimą, rengdami šią apžvalgą nustatėme, kad, išskyrus

keletą nuorodų valdymo ataskaitose (t. y. metiniuose valdymo planuose (MVP) ir
metinėse veiklos ataskaitose (MVA), kurias parengė Komisijos tarnybos ir EIVT, daugiau
nebuvo rengiamos konkrečios išorinės ar vidinės ataskaitos dėl trijų pagrindinių
strateginių dokumentų.

55 Šiek tiek informacijos apie ES ir Kinijos strategijos įgyvendinimą ir vertinimą

radome Komisijos metinėse valdymo ir veiksmingumo ataskaitose (MVVA) bei
atkreipėme dėmesį, kad 2019 m. ES ir Kinijos strateginės perspektyvos dokumentas
buvo rengtas remiantis esamo 2016 m. komunikato dėl ES ir Kinijos strategijos
peržiūra. Vis dėlto neplanuojama atlikti konkretaus trijų strategijų vertinimo.

56 74 veiksmams taikant tokį stebėjimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo metodą yra
sunku nustatyti, ar sprendžiant Kinijos investavimo strategijos keliamas problemas
buvo pakankamai sumažintos rizikos, o galimybės visapusiškai išnaudotos (žr. 29–32
dalis).

Valstybių narių atsakas

57 Valstybės narės su Kinija gali bendradarbiauti dvišaliu pagrindu. Toliau pateikta
keletas tokio bendradarbiavo pavyzdžių.
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58 Kinija sukūrė bendradarbiavimo su 17 Vidurio ir Rytų Europos šalių (VREŠ)

pagrindą (žr. 10 diagramą), kuris įprastai vadinamas „17+1“ (anksčiau „16+1“) formatu
ir kuriuo siekiama skatinti verslo ir investicinius santykius. Jis buvo įkurtas 2012 m.
Budapešte kaip bendradarbiavimo tarp Kinijos ir 16-os VREŠ grupės, kuriai taip pat
priklauso praeityje komunistinių režimų valdytos šalys, priemonė.

10 diagrama. ES valstybės narės ir VRE šalys

 Tik Europos Sąjunga
 Tik „17+1“
 ES ir „17+1“ narės

Šaltinis: EAR, remiantis Komisijos informacija, žemėlapio fonas „©OpenStreetMap“, bendraautorių
licencija, išduota pagal tarptautinę licenciją „Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license“ (CC
BY-SA).
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59 „17+1“ bendradarbiavimo formate dalyvauja 12 valstybių narių. Pagal šį pagrindą

jos su Kinija plėtoja dvišalį bendradarbiavimą 49, todėl kyla rizika ES veiksmų
sanglaudai. Be to, „17+1“ formatas gali turėti įtakos politikoms, kurias ES įgyvendina
Vakarų Balkanuose, nes penkios šalys, priklausančios „17+1“ formatui, yra Vakarų
Balkanų valstybės, kurios turi kandidatės ar potencialios kandidatės statusą.

60 Eurostato duomenų bazėje pateikiama informacijos, kad „17+1“ formato

valstybės nepritraukė didelių Kinijos TUI (žr. 11 diagramą). Investicijos buvo sutelktos
penkiose valstybėse narėse (Čekijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje). Iš
„17+1“ formato valstybių daugiausia Kinijos investicijų sulaukė Čekija – 686 milijonų
eurų vertės sukauptų TUI, o tai sudaro 0,3 % visų Kinijos (sukauptų) TUI Europos
Sąjungoje.

11 diagrama. Kinijos sukauptos TUI VRE šalyse 2017 m. pabaigoje
Kinijos TUI „17+1“ šalyse, mlrd. EUR
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Šaltinis: Eurostato TUI statistiniai duomenys.

61 Valstybių narių ir Kinijos santykiams ir bendradarbiavimui tam tikrose srityse

suteiktas formalus pobūdis, pasirašant susitarimo memorandumus. Šiuose susitarimo
memorandumuose išreiškiamas bendro pobūdžio ketinimas imtis bendrų veiksmų,
nenustatant jokių teisinių įsipareigojimų. Iki šiol 15 valstybių narių yra pasirašiusios
susitarimo memorandumus su Kinija dėl investicijų ir projektų, susijusių su iniciatyva
VJVK (žr. 6 lentelę).

49

Europos užsienio santykių taryba (ECFR), „China’s Investment in Influence: the Future of
16+1 Cooperation“, 2016 m. gruodžio mėn.

49

6 lentelė. Valstybių narių ir Kinijos sudaryti susitarimo memorandumai
dėl iniciatyvos VJVK
ES valstybė narė

Susitarimo memorandumo dėl VJVK
pasirašymo metai

Bulgarija

2015 m.

Čekija

2015 m.

Vengrija

2015 m.

Lenkija

2015 m.

Rumunija

2015 m.

Slovakija

2015 m.

Latvija

2016 m.

Kroatija

2017 m.

Estija

2017 m.

Graikija

2017 m.

Lietuva

2017 m.

Slovėnija

2017 m.

Мalta

2018 m.

Italija

2019 m.

Liuksemburgas

2019 m.

Šaltinis: EAR, remiantis viešai pateikiama informacija.

62 Valstybės narės taip pat yra sudariusios kitų susitarimo memorandumų

siekdamos pačių įvairiausių tikslų, nuo branduolinio bendradarbiavimo (Prancūzijos
bendrovė „New Areva“ ir Kinijos „Nacionalinė branduolinė akcinė bendrovė“, 2018 m.,
angl. French New Areva – China National Nuclear Corporation 2018 50) iki „Broliškų
santykių tarp oro uostų“ (Kinija ir Suomija 2016 m.) 51.

50

World Nuclear News, „France and China enhance nuclear energy cooperation“, World
Nuclear News, 2018 m. sausio 10 d.

51

Suomijos užsienio reikalų ministerija, „Kinijos ir Suomijos bendras veiksmų planas dėl į ateitį
nukreiptos naujo pobūdžio bendradarbiavimo partnerystės skatinimo 2019–2023 m. (Joint
Action Plan between China and Finland on Promoting the Future-oriented New-type
Cooperative Partnership 2019–2023), Suomijos užsienio reikalų ministerija (UMFI), 2017 m.
balandžio mėn., p. 27.

50

63 Pagal Tarybos sprendimą52 valstybės narės privalo informuoti Komisiją apie

susitarimus, kurie yra susiję su ekonominiais ir pramonės bendradarbiavimo
susitarimais, sudaromais su ES nepriklausančiomis šalimis, taip siekiant užtikrinti
nuoseklią nacionalinę ir ES prekybos politiką. Komisijos pateiktais duomenimis, iki šios
apžvalgos paskelbimo dienos Komisija nebuvo informuota apie jokius panašaus
pobūdžio susitarimo memorandumus, kuriuos pasirašė valstybės narės.

64 Dvišalė investicijų sutartis (DIS) – tai dviejų šalių sudarytas susitarimas, kuriuo

skatinamos ir apsaugomos investicijos, kurias vykdė investuotojai iš pasirašiusiųjų
šalių tų šalių teritorijoje. DIS su Kinija yra sudariusios visos valstybės narės, išskyrus
Airiją. Dauguma DIS buvo pasirašytos iki 2000 m., o seniausią galiojančią dvišalę
investicijų sutartį su Kinija 1982 m. pasirašė Švedija 53. ES siekia vieno visapusiško
investicijų susitarimo (VIS) su Kinija, kuriuo būtų pakeistos šios dvišalės investicijų
sutartys (žr. 7 langelį).

65 Pagal neseniai priimtą bendrą ES tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo

saugumo ir viešosios tvarkos 54 sumetimais sistemą valstybės narės taiko savo
nacionalinius tikrinimo mechanizmus 55. Reikšmingai skiriasi šių mechanizmų taikymo
sritis (peržiūrimos TUI ES viduje ar už jos ribų; skiriasi vertės, kurias peržengus
tikrinama, tikrinamų sektorių įvairovė, išskyrus gynybos) ir veikimo pobūdis (ar TUI
reikia išankstinių leidimų ar TUI tikrinamos ex post) 56. 2019 m. gruodžio mėn. 14
valstybių narių buvo sukūrusios TUI tikrinimo mechanizmus. Šios valstybės narės yra:
Danija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Nyderlandai,
Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija ir Suomija.
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1974 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimu 74/393/EEB, nustatantis susitarimams dėl
bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių taikomą konsultacijų tvarką.

53

Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija, „International Investment Agreements
Navigator (China)“, Investment Policy Hub, 2019 m.

54

2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/452, kuriuo
nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema, buvo patvirtintas
2019 m. kovo 19 d., bet taikomas nuo 2020 m. spalio 11 d.

55

„Tikrinimo mechanizmų, apie kuriuos pranešė valstybės narės, sąrašas“, Tiesioginių užsienio
investicijų tikrinimas, Europos Komisijos naujienų archyvas, 2019 m. balandžio 10 d.

56

„ES taikoma TUI tikrinimo sistema“ (EU framework for FDI screening), EPTR informacinis
pranešimas, 2018 m. sausio mėn.
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66 Keletas valstybių narių paskelbė politikos dokumentus apie palaikomus
santykius su Kinija, pavyzdžiui:
o

Švedijos vyriausybės komunikatas „Metodas, taikomas su Kinija susijusiems
klausimams“ (Approach to matters relating to China, 2019 m. rugsėjo mėn.);

o

Dokumentas „Nyderlandai ir Kinijai: naujoji pusiausvyra“ (The Netherlands and
China: a new balance, 2019 m. gegužės mėn.);

o

„Kinijos ir Suomijos bendras veiksmų planas dėl į ateitį nukreiptos naujo pobūdžio
bendradarbiavimo partnerystės skatinimo 2019–2023 m.“, (2019 m. sausio mėn.);

o

„Kinijos ir Danijos bendra darbo programa (2017–2020 m.)“ (The China-Denmark
Joint Work Programme, 2017 m. gegužės mėn.).

67 Priemonės, susijusios su atsaku į daugumą Kinijos investavimo strategijos keliamų

problemų, patenka tiek į ES institucijų, tiek į valstybių narių kompetenciją (žr. 33 ir 34
dalis). Skirtingi šaltiniai rodo, kad valstybės narės dažnai veikia dvišaliu pagrindu su
Kinija, atsižvelgdamos į savo nacionalinius interesus ir prireikus ne visada
informuodamos Komisiją ar derindamos veiksmus su ja 57. Todėl ES institucijoms ir
valstybėms narėms sudėtinga taikyti suderintą atsaką.

57

Pavyzdžiui, Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) (2019 m.) informacinis pranešimas,
skirtas Europos Parlamentui „ES ir Kinijos santykių dabartinė padėtis“, ir L. Poggetti,
„Europe’s search for a China strategy“, „Mercator“ Kinijos studijų institutas“, MERICS,
2019 m. birželio 7 d.
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6. Baigiamosios pastabos ir iššūkiai
68 Šiame skirsnyje pristatome mūsų apžvalgos baigiamąsias pastabas. Jame taip pat

atkreipiame dėmesį į kai kuriuos iššūkius, kurie yra susiję su atsako į Kinijos valstybės
valdomos investavimo strategijos valdymu ir kuriuos išskyrėme atlikdami apžvalgą. Jas
aptarėme su Komisijos tarnybomis ir EIVT, taip pat, kur reikia, įtraukėme nuorodas į jų
išsakytas nuomones.

69 Siekdama sukurti stiprią eksporto skatinamą ekonomiką, Kinija nuo devintojo

dešimtmečio įgyvendina „valstybės valdomą investavimo strategiją“. Du pagrindiniai
šios ilgalaikės strategijos ramsčiai – iniciatyva VJVK, pradėta įgyvendinti 2013 m., ir
pramonės strategija MIC 2025, pradėta įgyvendinti 2015 m. Iniciatyva VJVK –
svarbiausia Kinijos investavimo strategija, skirta ekonomikos augimui užtikrinti. Ją
įgyvendinant siekiama didinti Kinijos įtaką užsienyje, įskaitant ES. Ekspertai neturi
bendros nuomonės, kaip apibrėžti šios iniciatyvos dydį ir apimtį. Iniciatyva VJVK –
sudėtinga ir nuolat besikeičianti, todėl ES politikos formuotojams ji yra tarsi „judantis
taikinys“.

70 ES yra įsipareigojusi užtikrinti vienodas sąlygas ir abipusiškumą ES ir Kinijos

santykiuose. Tačiau dalis Kinijos investavimo strategijos įgyvendinama pasitelkiant VVĮ,
kurios naudojasi Kinijos viešosiomis lėšomis. Jei tokias subsidijas teiktų valstybė narė,
pagal ES galiojančias taisykles jos būtų laikomos valstybės pagalba. Kadangi šios
taisyklės traktuojamos skirtingai, gali būti iškreipta konkurencija ES vidaus rinkoje. Be
to, Kinija, palyginti su ES, yra mažiau atvira užsienio investicijoms.

71 Neįmanoma pateikti tikslios bendros informacijos apie Kinijos Europos Sąjungoje

vykdomas investicijas, susijusias su Kinijos investavimo strategija (t. y. iniciatyva VJVK ir
MIC 2025), nes trūksta viešai prieinamos informacijos. Todėl mes, siekdami pateikti
aukšto lygio analizę, naudojomės viešai prieinamais duomenimis apie bendrą Kinijos
vykdomų užsienio investicijų ES apimtį. Iš mūsų atliktos šių duomenų apžvalgos
matoma, kad Kinijos vykdomos investicijos Europos Sąjungoje išaugo nuo 0,3 % visų
TUI 1995 m. iki 3 % 2018 m., bet išlieka santykinai nedidelės. Remiantis šiais
duomenimis taip pat galima pasakyti, kad 2000–2019 m. Kinija Europos Sąjungoje
investavo ir į strategiškai svarbius sektorius, o VVĮ įvykdė daugiau nei pusę visų
Kinijos investicijų per šį laikotarpį. Vis dėlto buvo sunku gauti visus ir savalaikius
duomenis, kuriuos pasitelkiant būtų galima susidaryti bendrą vaizdą.
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Ateities iššūkis Nr. 1:
Kaip pateikti išsamesnių ir savalaikiškesnių duomenų ir statistikos apie investicijas,
kurios vykdomos įgyvendinant Kinijos investavimo Europos Sąjungoje strategiją, ir
taip užtikrinti, kad ES politikos formuotojai gautų daugiau informacijos apie Kinijos
veiksmus.

72 Rengdamos, nustatydamos ir įgyvendindamos politikos dokumentus, skirtus ES ir
Kinijos santykiams, Komisijos tarnybos ir EIVT nustato ir vertina atitinkamas rizikas ir
galimybes. Tačiau neradome su Kinijos investavimo strategija susijusios pagal
formalius kriterijus parengtos, visapusiškos Europos Sąjungai kylančių rizikų ir jai
atsirandančių galimybių analizės. Atlikdami peržiūrą parengėme 18 rizikų ir 13
galimybių, susijusių su Kinijos investavimo strategija, sąrašą.
Ateities iššūkis Nr. 2:
Kaip atlikti visapusišką, pagal formalius kriterijus parengtą ir naujausiais duomenimis
papildytą analizę apie Europos Sąjungai kylančias rizikas ir jai atsirandančias
galimybes, taip suteikiant progą spręsti visas problemas, susijusias su Kinijos
investavimo strategija. Rengiant tokią analizę reikėtų sistemingai rinkti ir sekti
susijusius duomenis ir informaciją, kuri būtina siekiant nustatyti, kokia tikimybė, kad
gali kilti šios rizikos ar atsirasti galimybės, ir koks jų potencialus poveikis.

73 Tiek ES, tiek valstybės narės turi kompetencijų veikti politikos srityse, susijusiose

su ES atsaku į Kinijos investavimo strategiją. Kai suderintas ES požiūris galėtų būti
privalumas, tai, kad tiek ES, tiek valstybės narės turi kompetencijų, reiškia, kad yra
daug sprendimus priimančių asmenų (pavyzdžiui, ES institucijų ir nacionalinių
vyriausybių), kurių nuomonės ir požiūriai gali skirtis. Dėl to gali būti sunku laiku ir
koordinuotai spręsti problemas, su kuriomis susiduria visa ES.

74 ES ir Kinijos strategijos politikos priemonės siūlomos „komunikatuose“, kuriuos

bendrai skelbia Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis. Šie komunikatai
įgyvendinami arba priimant ES vidaus teisės aktus (reglamentus ar direktyvas), kuriuos
tvirtina Taryba ir Europos Parlamentas, arba Taryboje priimant poziciją dėl užsienio
politikos. Sprendimai priimami bendru sutarimu, o šio proceso trūkumas yra tas, kad
kyla rizika, jog nebus laiku sureaguota į problemas, su kuriomis susiduria ES.
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75 Komisijos tarnybos ir EIVT paskelbė tris pagrindinius strateginius dokumentus dėl

ES ir Kinijos santykių, įskaitant ES atsaką į Kinijos investavimo strategiją: 2016 m. ES
strategiją dėl Kinijos, 2018 m. strategiją dėl glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos ir
2019 m. ES ir Kinijos strateginę perspektyvą. Nors 2018 m. strateginis dokumentas nėra
skirtas konkrečiai Kinijai, jame nagrinėjama Europos ir Azijos, taigi ir Kinijos, tvaraus
sujungiamumo strategija. Mūsų atlikta peržiūra parodė, kad didžiąją šių rizikų dalį
nagrinėja Komisijos tarnybos ir EIVT, taikydamos įvairias politikos iniciatyvas ir
priemones, išskyrus tris rizikas:
o

riziką, kad ES ir Kinijos infrastruktūros programų koordinavimas, dėl ko gali
atsirasti jungčių infrastruktūros spragų arba konkuruojančių ar besidubliuojančių
investicinių projektų, yra nepakankamas. Komisijos tarnybos ir EIVT nemano, kad
ši rizika yra aktuali dėl politinės realybės;

o

riziką, kad ES ekonomika yra neigiamai paveikta sukrėtimų, kylančių tiekimo
grandinėse, kuriose dalyvauja pagrindiniai tiekėjai iš Kinijos;

o

riziką, kad visuomenės sveikata yra paveikta dėl globalizacijos stiprėjančių sąsajų
(įskaitant Kinijos transporto kelius, susijusius su iniciatyva VJVK), todėl pradės
sparčiau plisti ligos.

Ateities iššūkis Nr. 3:
Kaip geriau įgyvendinti 74 veiksmus, nustatytus ES ir Kinijos strategijoje, ypač
susijusius su siekiais abipusiškumui skatinti ir neleisti, kad ES vidaus rinkoje būtų
patiriamas iškreipiamasis poveikis, ir kaip šalinti šias rizikas: kuriamas jungčių
infrastruktūros spragas arba įgyvendinamus investicinius projektus, kurie konkuruoja
vieni su kitais arba dubliuoja vieni kitus, sukrėtimus tiekimo grandinėse ir ligų
perdavimą.

76 ES ir Kinijos strategija buvo įgyvendinama iš anksto neįvertinus ES finansavimo,

kurio reikia šios strategijos veiksmams įgyvendinti, ir neskiriant jokio ES finansavimo.
Apžvalgoje parodome, kad tokių išlaidų yra, bet sunku susidaryti bendrą vaizdą apie
panaudojamas ES lėšas arba apie naudojamas įvairias finansines priemones. Be to,
buvo skirtas ES finansavimas, kurio lėšomis finansuoti projektai, patenkantys į Kinijos
investavimo strategijos Europoje taikymo sritį, ir kuris gali pakenkti dabartinei ES ir
Kinijos strategijai.
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Ateities iššūkis Nr. 4:
Kaip būtų galima padėti ES politikos formuotojams parengti geresnę ES ir Kinijos
strategiją ir geriau sekti jos įgyvendinimą, atliekant išankstinį šiai strategijai
įgyvendinti būtiniems veiksmams reikalingo ES finansavimo vertinimą, paskiriant
lėšų šiam finansavimui ir parengiant susijusių išlaidų apžvalgą?

77 Pasirinktas 74 veiksmų parengimo pobūdis apsunkina jų įgyvendinimo pažangos
stebėjimą. Aiškesni tikslai, t. y. žinojimas, ką reikia pasiekti kiekvienu veiksmu, kas turi
veikti ir iki kada reikia pasiekti, ir padarytos pažangos vertinimas pagal šiuos tikslus,
suteiktų galimybę paprasčiau stebėti veiksmų įgyvendinimą.

78 Pasak Komisijos tarnybų ir EIVT, šių veiksmų nuolatinį stebėjimą vykdo atitinkami

GD. Šį teiginį patvirtinančius dokumentus radome tik dešimčiai veiksmų, vykdomų
pagal 2019 m. ES ir Kinijos strateginę perspektyvą. Daugiau nėra planuojama parengti
jokių konkrečių ataskaitų apie tris pagrindinius strateginius dokumentus ir atlikti
konkretaus trijų strategijų vertinimo.

79 Šiems veiksmams taikant tokį stebėjimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo metodą
sunku nustatyti, ar, sprendžiant Kinijos investavimo strategijos keliamas problemas,
buvo pakankamai sumažintos rizikos, o galimybės visapusiškai išnaudotos.
Ateities iššūkis Nr. 5:
Kaip nustatyti, kad Kinijos investavimo strategijos keliamos problemos yra
sprendžiamos, gerinant ES ir Kinijos strategijos veiksmingumo matavimą, stebėjimą,
vertinimo ir ataskaitų teikimo tvarką.

80 ES atsakas į Kinijos investavimo strategiją yra sudarytas ne tik iš ES institucijų

vykdomų iniciatyvų, bet ir iš atskirų valstybių narių veiksmų Kinijos atžvilgiu. Valstybių
narių individualus atsakas į Kinijos investavimo strategiją matomas keturiose srityse:
o

sudarant susitarimo memorandumus;

o

sudarant dvišales investicijų sutartis;

o

atliekant nacionalinį TUI tikrinimą ir

o

rengiant valstybių narių politikos dokumentus dėl Kinijos.
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81 Be to, Kinija sukūrė bendradarbiavimo su 17 VREŠ grupe pagrindą (įprastai

vadinamą „17+1“); šioje grupėje 12 šalių yra ES valstybės narės, o penkios šalys –
valstybės kandidatės ar potencialios kandidatės iš Vakarų Balkanų. Kadangi šios
valstybės pagal minėtą pagrindą („17+1“ bendradarbiavimo formatas) su Kinija plėtoja
dvišalius santykius, tai gali turėti poveikio tam, kaip veiksmingai ES įgyvendina
narystės siekiančių šalių strategiją Vakarų Balkanuose.

82 Skirtingi šaltiniai rodo, kad valstybės narės dažnai veikia dvišaliu pagrindu su

Kinija, atsižvelgdamos į savo nacionalinius interesus ir prireikus ne visada
informuodamos Komisiją ar derindamos veiksmus su ja. Pavyzdžiui, 15 valstybių narių
su Kinija pasirašė susitarimo memorandumą dėl iniciatyvos VJVK, tačiau iki šios
apžvalgos paskelbimo dienos Komisija apie šį susitarimo memorandumą nebuvo
informuota. Todėl ES ir valstybėms narėms sudėtinga taikyti suderintą atsaką. Toks
požiūris neskatina ES ekonominės galios bendradarbiaujant su Kinija veikti kartu, o ne
atskirai kaip valstybės narės.

83 2019 m. ES ir Kinijos strateginėje perspektyvoje pasikeitė ES ir Kinijos santykių

tonas, nes Kinija pavadinta tiek partnere, tiek sistemine varžove. Siekiant į šį geopolitinį
pasikeitimą atsakyti veiksmingai, reikėtų, kad valstybės narės kartu su ES
institucijomis veiktų kaip viena Sąjunga.
Ateities iššūkis Nr. 6:
kaip geriau koordinuoti ES institucijų ir valstybių narių rengiamą atsaką, paskatinus
jas keistis informacija apie ES ir Kinijos bendradarbiavimą.
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II priedas. Iniciatyvos VJVK apibrėžtis, tikslai, vykdomos
investicijos ir gaunamas finansavimas
Apibrėžtis
Iniciatyva VJVK – tai neatsiejama „Going Global“ strategijos dalis, todėl ją įgyvendinant
prisidedama vykdant strategiją „Pagaminta Kinijoje 2025 m.“ Iniciatyvos VJVK tikslas
paskatinti jungtis penkiose skirtingose srityse: politikos, infrastruktūros, prekybos,
valiutos ir žmonių. Ją įgyvendinant didžiausias prioritetas teiktas infrastruktūros
jungtims, susitelkiant ties transportu, energetika ir informacinėmis technologijomis.
Investuojant į infrastruktūros projektus, stiprinamos jungtys tarp skirtingų provincijų,
šalių ir regionų, taip galiausiai sukuriant palankesnes sąlygas prekybai. Naudos
gavėjos – tai daugiausia mažas pajamas gaunančios šalys, kurios turi didesnį greito
augimo potencialą, taip pat gali tapti naujomis paskirties vietomis Kinijos investicijoms
ir eksportui.
Įgyvendinant iniciatyvą VJVK vadovaujamasi pagrindine prielaida, kad geresnė
prekybos infrastruktūra sumažina vežimo išlaidas. Tai turės teigiamą poveikį
tarptautinei prekybai. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, jei šios išlaidos būtų
sumažintos 50 %, tai prekyba Azijoje išaugtų 3 %, o Europoje – 6 %58.

Tikslai
o

Suteikti Kinijai galimybę panaudoti perviršinius gamybos pajėgumus ir investuoti
užsienio valiutos rezervus į jungčių projektus.

o

Sudaryti sąlygas tarptautinti ženminbį / juanį, taip sustiprinant šios valiutos
konkurencingumą kitų pasaulinių valiutų atžvilgiu.

o

Užtikrinti didesnį energijos tiekimo Kinijai saugumą, įvairinant energijos tiekėjus.

58

Al. Garcia-Herrero ir J. Xu, „China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade
Gains?“, Bruegel Working Paper, Issue 5, 2016 m., p. 7.
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o

Modernizuoti Kinijos pramonę panaudojant pažangiąsias technologijas, perduotas
iš šalių, į kurias Kinija investuoja, ir taip pat eksportuoti Kinijos taikomus
standartus. Pasitelkiant iniciatyvą VJVK siekiama, kad didinant eksportą, „būtų
skatinama perimti Kinijos taikomus standartus“ 59. Vienas šių standartų pavyzdys –
mobilūs telefonai, kuriuos gamina „Huawei“. Ši bendrovė pirmauja 5G
technologijos srityje.

o

Remti Kinijos siekį didinti politinę ir strateginę galią, taip išsaugant draugiškus ir
taikius santykius su kaimynais.

Investicijos ir finansavimas
Iniciatyvą VJVK daugiausia finansuoja Kinijos valstybė. Skaičiuojama, kad iki 2018 m.
pabaigos jai skirtas finansavimas siekė daugiau nei 750 milijardų JAV dolerių. Lėšos
gaunamos iš įvairių šaltinių (žr. 12 diagramą). Dauguma šių priemonių priklauso
valstybei arba yra finansuojamos iš valstybinių lėšų. Šie šaltiniai suteikia lengvatines
paskolas. Šis iniciatyvos VJVK aspektas susijęs su didesne rizika, nes finansuojamos
šalys, turinčios žemesnį valstybės reitingą. Tai reiškia, kad yra įmanoma, jog suteikus
šias investicijas pastatyta infrastruktūra, kuri kartais yra nacionalinės ar strateginės
svarbos, būtų perduodama kreditoriams iš Kinijos, jei nevykdomi įsipareigojimai.
Dažniausia taip gali nutikti besiformuojančios rinkos ekonomikos ar besivystančiose
šalyse.

59

P. Cai, „Understanding China’s Belt and Road Initiative“, Lowy Institute for International
Policy, 2017 m. kovo mėn., p. 9.
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12 diagrama. Iniciatyvos VJVK projektų finansavimo šaltiniai
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Šaltinis: A. He, „The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s
Ever-expanding Strategy“, CIGI Papers, Nr. 225, Centre for International Governance Innovation, 2019 m.
rugsėjo mėn.

Daugumą šių paskolų suteikia VVĮ. Pasitelkiant šį veiklos metodą suteikiama galimybė
išvengti būtinybės tapti infrastruktūros savininku, be to, veiksmingiau ir efektyviau
užsienio bendrovėse išsaugoti esamą vadovybę ir veiklos pobūdį. Todėl įgyvendindama
iniciatyvą VJVK Kinija daugiausia investuoja į bendrovių susijungimus ir įsigijimus, o ne
vykdo „plyno lauko“ investicijas.
Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, prognozuojama, kad sparčiau augs visa prekyba
(2,8–9,7 % šalyse, patenkančiose į iniciatyvos VJVK koridorius) 60, užsienio investicijos
(4,97 % bendras TUI augimas šalyse, patenkančiose į iniciatyvos VJVK koridorius) 61 ir
pasaulinis BVP (0,7–2,9 %) 62.
60

Pasaulio bankas, „Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport
Corridors“, pagrindinė ataskaita (anglų k.), Pasaulio banko grupė, Vašingtonas, 2019 m.,
p. 5.

61

Ten pat, p. 55.

62

Ten pat, p. 5.

61

III priedas. Su TUI statistika susiję apribojimai
Eurostato renkama TUI statistika turi šiuos apribojimus:
1)

Nėra įtraukiama informacija apie užsienio investicijas, jei investuotojui įmonėje
priklauso mažiau nei 10 % balsavimo teisių. Tokios investicijos priskiriamos
portfelinėms investicijoms, todėl nėra galimybių susijusių investuotojų veiklos
vietai (ar pilietybei) nustatyti.

2)

Nepateikiami duomenys apie kitų tipų turimą įtaką bendrovių valdymui ir veiklai,
pavyzdžiui, atstovavimas direktorių valdyboje ar formuojant bendrovės veiklos
politiką, kitos sutartinės priežastys ar būtinų technologijų suteikimas.

3)

Pasitelkiant specialiosios paskirties įmones (SPĮ) nėra nurodomas nei tikrasis
savininkas, nei parodomi skirtumai, atsirandantys deklaruojant investicijų į šalį ir iš
šalies srautus. Prekybos GD pranešė, kad 2016 m. apibendrintais duomenimis
64 % TUI šalyje buvo vykdoma per SPĮ, todėl kyla nemažai abejonių naudojant TUI
statistiką užsienio investicijoms stebėti.

4)

Prekybos GD taip pat įvertino duomenų apie užsienio investicijas kokybę, kai
analizė atliekama pagal dvišales TUI. Šiuo atveju naudojamos ES nacionalinės
deklaracijos apie vidaus turtą, kuris priklauso užsieniečiams, ir užsienio šalių
deklaracijos apie Europoje turimą turtą. Šios dvi deklaracijos paprastai
nesutampa 63.

Eurostatas siūlo platformą, kuria pasinaudodamos ES valstybės narės gali keistis
slaptais įmonių duomenimis; taip siekiama pagerinti TUI statistikos kokybę. Eurostatas,
bendradarbiaudamas su Europos Centriniu Banku (ECB), taip pat organizuoja kas
ketvirtį rengiamus susitikimus su tomis valstybėmis narėmis, kurių turimi dvišaliai
duomenys yra labai asimetriški. Taip siekiama pagerinti duomenų kokybę.
Eurostatas ieško galimybių tokiems TUI duomenims, kuriuose būtų pateikiama
informacija apie tikrojo savininko veiklos vykdymo šalį ir investiciją gaunančios įmonės
veiklos vykdymo šalį (tikroji priimančioji šalis), parengti.

63

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, SWD(2019) 108 final., žr. pirmiau pateiktą išnašą
Nr. 29, p. 68–71.
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IV priedas. Kinijos investicijų Europos Sąjungoje apžvalga:
sukauptos TUI
13 diagrama. Kinijos sukauptos TUI Europos Sąjungoje pagal Eurostato
duomenis
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mln. eurų 2018 m. pabaigoje
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Pastaba. Į šį skaičių įtrauktas Honkongas.
Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, naujausi turimi duomenys, 2018 m. pabaiga.
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V priedas. Kinijos investicijų Europos Sąjungoje apžvalga:
užsienio subjektų nuosavybė
14 diagrama. Kinijos investuotojų Europos Sąjungoje kontroliuojamas
įmonių turtas pagal EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės duomenų
bazę
EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės
mln. eurų 2017 m. pabaigoje
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1 pastaba: „Kitos 20 ES šalių“: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija,
Graikija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija.
2 pastaba: 14 diagramoje parodytas visas ES bendrovių, kurias kontroliuoja Kinijos investuotojai, turtas,
kuris gali skirtis nuo Kinijos investuotojams priklausančių kapitalo dalių (vertinamų akcijų procentine
dalimi, padauginta iš viso turto). Kaip apibūdino Prekybos GD, bendrovės kontrolė apibrėžiama kaip ne
mažiau kaip 50,01 % jos akcijų nuosavybė, todėl „kontrolė“ nereiškia, kad kontroliuojantiems
subjektams priklauso 100 % kapitalo. Šie duomenys surinkti naudojant ir nekonsoliduotas, ir
konsoliduotas bendrovių finansines ataskaitas (priklausomai nuo turimų duomenų). Daugiau
informacijos rasite W. Gregori., M. Nardo, N. Ndacyayisenga, M. Rancan Foreign Investment in the EU,
The FOWN dataset, EUR 29 885 EN, Europos Sąjungos leidinių biuras.
Šaltinis: EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės duomenų bazė, naujausi turimi duomenys, 2017 m.
pabaiga.
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VI priedas. EAR parengta dėl Kinijos investavimo strategijos ES kylančių rizikų ir atsirandančių galimybių
santrauka
RIZIKOS
Skaičius R
+
Rizikos tipas
R.1
Politinė

R.2
Politinė

R.3
Politinė

Išorės rizikų apžvalga

Rizika, kad Kinijos vykdomos investicijos Europos Sąjungoje į
jautrų / ypatingos svarbos turtą gali turėti įtakos saugumui ir
viešajai tvarkai
Rizika, kad ES vienybei potencialiai gali pakenkti pavienių
valstybių narių su Kinija sudaromi susitarimo
memorandumus dėl bendradarbiavimo įgyvendinant
iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“
Rizika, kad vykdant iniciatyvos „Viena juosta, vienas kelias“
projektus gali būti susilpnintos nacionalinės ar strateginės
svarbos infrastruktūros nuosavybės / kontrolės teisės,
priklausančios valstybėms narėms, o tai gali turėti
geopolitinių padarinių ES ekonominiams ryšiams su kitomis
šalimis partnerėmis

Duomenys ir informacija, reikalingi rizikai
nustatyti / jai įvertinti

Duomenys ir informacija apie valstybių narių
jautrų / ypatingos svarbos turtą

Duomenys ir informacija apie valstybių narių
su Kinija sudarytus susitarimo
memorandumus dėl iniciatyvos VJVK
Žr. R.1 ir R.2, taip pat duomenis ir informaciją
apie ypatingos svarbos infrastruktūros
objektų investicinę nuosavybę

R.4
Politinė

Rizika, kad Kinija investuoja į tarpvalstybinių jungčių
infrastruktūros plėtrą, tačiau tuo pasinaudoja
tarpvalstybinės organizuotos nusikaltėlių / kontrabandininkų
grupuotės

Jungčių mechanizmų tyrimai, susiję su
veiksmingumu, saugumu ir nusikalstama
veikla

R.5
Ekonominė

Rizika, kad stokojama abipusiškumo ir tai, kad Kinijos
bendrovės įgyja nesąžiningą ekonominį pranašumą prieš ES
bendroves, kadangi yra nelygios sąlygos ir / arba dėl PPO
taisyklių.

Tyrimai apie Kinijos bendrovių turimą
ekonominį pranašumą (palyginant su ES
bendrovėmis) konkuruojant ES ir
tarptautinėse rinkose

Rengiant rizikų santrauką naudotų šaltinių pavyzdžiai
Z. Minghao „The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations, The
International Spectator, p. 114, 2016 m. spalio mėn.;
B. Conrad ir G. Kostka, „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
p. 647, 2017 m. vasario mėn.
N. Casarini, „When All Roads Lead to Beijing. Assessing
China’s New Silk Road and its Implications for Europe“,
The International Spectator, p. 105, 2016 m. lapkričio
mėn.
B. Conrad ir G. Kostka, „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, p. 646–647, 2017 m. vasario mėn.
Pasaulinė kovos su tarpvalstybiniu organizuotu
nusikalstamumu iniciatyva, „Dialogas apie organizuotą
nusikalstamumą ir plėtrą, konferencijos ataskaita“
(Dialogue on Organized Crime and Development –
Conference Report), p. 2–3, 2019 m. vasario mėn.
Europos Parlamento Vidaus politikos GD, tyrimas
atliktas Transporto ir turizmo komitetui: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“, p. 71 ir 79, 2018 m. sausio mėn.; B. Conrad
ir G. Kostka, „Chinese investments in Europe's energy
sector: Risks and opportunities?“, Energy Policy,
p. 646, 2017 m. vasario mėn.
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Skaičius R
+
Rizikos tipas

Išorės rizikų apžvalga

Duomenys ir informacija, reikalingi rizikai
nustatyti / jai įvertinti

Rengiant rizikų santrauką naudotų šaltinių pavyzdžiai

R.6
Ekonominė

Nepakankamas ES ir Kinijos infrastruktūros programų
koordinavimas, dėl ko gali atsirasti jungčių infrastruktūros
spragų arba konkuruojančių ar besidubliuojančių investicinių
projektų

Europos Parlamento Vidaus politikos GD, tyrimas
atliktas Transporto ir turizmo komitetui: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“, p. 64–72, 84–85, 2018 m. sausio mėn.

R.7
Ekonominė

Rizika, kad Kinijos vykdomos investicijos ar teikiamos
paskolos Europoje baigsis bankrotu, nes Kinijos valstybės
valdomi bankai finansuos netinkamai parengtus projektus
arba Kinijos VVĮ finansuos vykdomas nevaldomas skolas ES ir
besivystančiose šalyse. Jei Kinijos subjektai, kurie teikia
finansavimą, perims projektus, dėl kurių buvo iš pradžių
derėtasi su tarptautinėmis ar ES skolinančiomis įstaigomis
(siūliusiomis palankesnes sąlygas), tai įmanoma, jog
nacionalinės ar strateginės svarbos infrastruktūra bus
perduodama kreditoriams iš Kinijos, jei nevykdomi
įsipareigojimai

Duomenys ir informacija ar tyrimai apie
iniciatyvos VJVK ir ES programų
koordinavimą, dubliavimąsi ir sinergijas
jungčių srityje, pavyzdžiui, ES koridorių
infrastruktūra naudojasi Kinijos subjektai

Duomenys ir informacija ar tyrimai apie
projektų ir / ar bendrovių, finansuotų
investicijomis iš Kinijos Europos Sąjungoje
ir / ar besivystančiose šalyse, nesėkmes

EBPO, „China’s Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape“, p. 21 ir 29,
OECD Business and Finance Outlook 2018 m.

R.8
Ekonominė

Rizika, kad bus paveiktas ES ilgalaikis konkurencingumas ir
konkurencija grįsta pasaulinė inovacijų dinamika, nes
pasitelkiant užsienio investicijas vyksta priverstinis
technologijų perdavimas Kinijai

Duomenys ir informacija ar tyrimai apie ES
technologijų perdavimą Kinijai

R.9
Ekonominė

Rizika, kad ES iš Kinijos importuoja prekes, kurių kaina
mažesnė už gamybos sąnaudas

Duomenys ir informacija apie ES ir Kinijos
prekybos deficitą

R.10
Ekonominė

ES ekonomikai gali būti padarytas neigiamas poveikis,
sukeltas sukrėtimų tiekimo grandinėse, kuriose dalyvauja
pagrindiniai tiekėjai iš Kinijos

R.11
Socialinė

Kinijos bendrovės, vykdančios užsienio investicijas už ES ribų,
negerbia darbuotojų / socialinių teisių

Duomenys apie Europos priklausomumą ir
galimybę tiekimo grandinėse, esančiose už
Europos, pakeisti tiekėjus iš Kinijos, įskaitant
ECB skelbiamus tyrimus
Įstatymų ir pagarbos jiems tyrimai apie
socialines teises ir vietos darbuotojų
gaunamą naudą iš užsienio investicijų, kurias
už ES ribų vykdo Kinijos bendrovės

Z. Minghao „The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations“, The
International Spectator, p. 114, 2016 m. spalio mėn.;
B. Conrad ir G. Kostka, „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, p. 646, 2017 m. vasario mėn.
N. Casarini, „Is Europe to benefit from China’s Belt and
Road Initiative?“, p. 10, Istituto Affari Internazionali
(IAI), 2015 m. spalio mėn.
ECB ekonomikos biuletenis, „Transmission of output
shocks – the role of cross-border production chains“,
p. 10–11, Nr. 2, 2016 m.
Z. Minghao „The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations“, The
International Spectator, p. 115, 2016 m. spalio mėn.
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+
Rizikos tipas

Išorės rizikų apžvalga

Duomenys ir informacija, reikalingi rizikai
nustatyti / jai įvertinti

Rengiant rizikų santrauką naudotų šaltinių pavyzdžiai

R.12
Technologinė

Rizika, kad vykdant iniciatyvą VJVK taikomos duomenų
saugumo taisyklės nepakankamai atitinka ES standartus,
todėl ES tampa pažeidžiama kibernetinių išpuolių atveju
(kibernetiniai nusikaltimai ar šnipinėjimas)

Tyrimai apie atitiktį ES duomenų saugumo
taisyklėms ir apie kibernetinius išpuolius
bendrai arba kibernetinius nusikaltimus ar
šnipinėjimą

R.13
Technologinė

Rizika, kad Kinijai vykdant investicijas nesilaikoma
Europos / tarptautinių standartų (t. y. taikomi žemesni
vietiniai ar „pasauliniai numatytieji“ standartai), pavyzdžiui,
statant tarpvalstybines transporto jungtis. Taikant šį netvarų
požiūrį gali būti prarastas teigiamas ES standartų poveikis
tokiose srityse kaip prekyba ir inovacijos

T. Hanemann, M. Huotari ir A. Kratz, „Chinese FDI in
Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening
Policies“, p. 20, MERICS and Rhodium Group (RHG),
2019 m. kovo mėn.; B. Conrad ir G. Kostka, „Chinese
investments in Europe's energy sector: Risks and
opportunities?“, Energy Policy, p. 647, 2017 m. vasario
mėn.

Tyrimai apie tai, kaip tiesiant transporto
jungtis yra taikomi ES / tarptautiniai
standartai ir Kinijos vietiniai / „pasauliniai
numatytieji“ standartai, ir apie esamus
skirtumus tarp šių standartų

EBPO, „China„s Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape“, p. 27,
OECD Business and Finance Outlook 2018 m.

R.14
Teisinė

Rizika, kad Kinijai vykdant investicijas nesilaikoma ES kovos
su pinigų plovimu ar kitų finansų sektoriaus teisės aktų ir kad
trūksta informacijos apie tikrąjį investuotoją

R.15
Teisinė

Rizika, kad Europos Sąjungoje stambūs infrastruktūros
projektai, kuriuos aktyviausiai įgyvendina Kinijos subjektai,
skiriami neteisėtai, nes Kinijos įmonės teikia dirbtinai
sumažintus pasiūlymus (arba jos gauna valstybės paramą)

R.16
Teisinė

Rizika, kad nuosavų išteklių apskaičiavimui daro įtaką
sukčiavimas apskaičiuojant muitus ir PVM prekėms, kurios
importuojamos iš Kinijos į ES

R.17
Aplinka

Rizika, kad Kinijos bendrovės nesilaiko ES ar tarptautinių
standartų (įskaitant aplinkosaugos reikalavimus)
dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose ES ar narystės
siekiančiose šalyse (pavyzdžiui, Kinijos investicinių projektų
poveikis Europos žaliajam kursui).

Duomenys ir informacija arba tyrimai apie
tai, ar Kinijos vykdomos investicijos atitinka
ES kovos su pinigų plovimu reikalavimus ir
kitus finansų sektoriaus teisės aktus
Duomenys ir informacija arba tyrimai apie
korupciją nustatant laimėtojus
infrastruktūros projektų konkursuose
(Europos Sąjungoje) ir, jei aktualu, apie
Kinijos bendrovių įsitraukimą
Duomenys ir informacija arba tyrimai apie
tai, kokią įtaką nuosavų išteklių
apskaičiavimui daro muitų ar PVM prekėms,
kurios importuojamos iš Kinijos į ES,
vengimas
Tyrimai apie tai, kaip Kinijos bendrovės
Europos Sąjungoje ar narystės siekiančiose
šalyse gerbia ES ar tarptautinius
reglamentavimo standartus (įskaitant
aplinkosaugos reikalavimus ir viešųjų pirkimų
taisykles)

T. Hanemann, M. Huotari ir A. Kratz, „Chinese FDI in
Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening
Policies“, p. 20, MERICS and Rhodium Group (RHG),
2019 m. kovo mėn.
B. Conrad ir G. Kostka, „Chinese investments in
Europe’s energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, p. 646–647, 2017 m. vasario mėn.

EAR metinė ataskaita, 2016–2018 m.

„Belt and Road Economics Opportunities and Risks of
Transport Corridors“, Pasaulio banko grupė, p. 111–
112
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Rizikos tipas
R.18
Aplinkos

Išorės rizikų apžvalga

Duomenys ir informacija, reikalingi rizikai
nustatyti / jai įvertinti

Rengiant rizikų santrauką naudotų šaltinių pavyzdžiai

Visuomenės sveikatai daro poveikį dėl globalizacijos
stiprėjančios sąsajos (įskaitant Kinijos transporto kelius,
susijusius su iniciatyva VJVK), todėl sparčiau plinta ligos

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tyrimai
dėl tarptautinio masto pavojaus visuomenės
sveikatai situacijos

A. J. Tatem, D. J. Rogers, ir S. I. Hay, „Global Transport
Networks and Infectious Disease Spread“, „Advances
in Parasitology“, Elsevier Public Health Emergency
Collection, 62 tomas, 2006 m.
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GALIMYBĖS
Skaičius O
+
Galimybių tipas
O.1
Politinė
O.2
Politinė

O.3
Ekonominė

O.4
Ekonominė
O.5
Ekonominė
O.6
Ekonominė
O.7
Ekonominė
O.8
Ekonominė

Išorės galimybių apžvalga
Galimybė, kad Kinijai investuojant Europos
Sąjungoje gali būti skatinami bendri interesai, taip
sukuriant tvirtą pagrindą ES ir Kinijos dvišaliams
santykiams ir ilgalaikei partnerystei
Galimybė, kad Kinijos investicijos ir veikla prisideda
užtikrinant taiką ir saugumą (įskaitant visuomenės
sveikatą pasauliniu mastu) ES kaimynystėje ir
besivystančiose šalyse
Galimybė, kad ES bendradarbiaujant su Kinija
(įskaitant tarptautinius daugiašalius plėtros bankus)
keliuose sektoriuose potencialiai padidėja
tarptautiniai skolinimo pajėgumai ir sudaromos
palankesnės sąlygos ekonomikos augimui valstybėse
narėse
Galimybė, kad Kinijai investuojant į kaimynines ir
besivystančias šalis, bus prisidedama prie ES
aktualių tikslų, ypač spartinti ekonomikos augimą
Galimybė ES sustiprinti eurą kaip valiutą, nes
reikšminga Kinijos užsienio valiutos rezervo dalis
konvertuojama į eurus
Galimybė, kad iniciatyva VJVK gali padėti plėtojant
prekybą, nes gerinamos jungtys ir mažinamos
prekybos sąnaudos tiek ES, tiek kitose šalyse
Galimybė, kad pasitelkiant iniciatyvą VJVK Europos
Sąjungoje toliau bus plečiamas (privatus)
geležinkelio tinklas, kaip alternatyva jūrų ir oro
transportui
Galimybė pasitelkiant iniciatyvą VJVK iš naujo
subalansuoti krovinių srautus, judančius į ES ir iš jos

Duomenys ir informacija, reikalingi galimybei
nustatyti / jai įvertinti

Rengiant galimybių santrauką naudotų šaltinių
pavyzdžiai

Tyrimai apie tai, kokį poveikį turi Kinijos investicijos
kuriant tvirtą pagrindą ES ir Kinijos dvišaliams
santykiams ir ilgalaikei partnerystei

B. Conrad ir G. Kostka, „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, p. 646, 2017 m. vasario mėn.

Tyrimai apie Kinijos investicijų daromą poveikį
užtikrinant stabilumą ES kaimynystėje ir
besivystančiose šalyse

N. Casarini, „Is Europe to benefit from China's Belt
and Road Initiative?“, p. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), 2015 m. spalio mėn.

Tyrimai apie tarptautinius skolinimo pajėgumus, kai
skolinama įvairiems sektoriams, ir Kinijos investicijų
poveikį kuriant finansavimo šaltinius (įskaitant
tarptautinius bankus) ir ekonomikos augimui
valstybėse narėse

R. Kamal ir K. Gallagher, „China Goes Global With
Development Banks“, Bretton Woods Project,
2016 m. balandžio mėn.

Tyrimai apie Kinijos investicijų daromą poveikį ES
tikslams, kurių siekiama kaimyninėse ir
besivystančiose šalyse, ypač stiprinant šių šalių
ekonomikos augimą
Tyrimai apie Kinijos investicijų daromą poveikį euro
revalvavimui / devalvacijai
Tyrimai apie Kinijos investicijų daromą poveikį
prekybos sąnaudoms ir ES prekybos su kitomis
šalimis balansui
Tyrimai, kokį poveikį pasitelkiant iniciatyvą VJVK
Europos Sąjungoje turi toliau plečiamas (privatus)
geležinkelio tinklas, kaip alternatyva jūrų ir oro
transportui
Tyrimai apie iniciatyvos VJVK poveikį krovinių
srautams, judantiems į ES ir iš jos

Europos Komisija ir Vyriausiosios įgaliotinės
dokumentas Europos Vadovų Tarybai, „ES ir Kinija.
Strateginė perspektyva“, p. 4, JOIN(2019) 5 final,
2019 m. kovo 12 d.
N. Casarini, „Is Europe to benefit from China’s Belt
and Road Initiative?“, p. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), 2015 m. spalio mėn.
„Belt and Road Economics Opportunities and Risks
of Transport Corridors“, p. 5, Pasaulio banko grupė
Europos Parlamento Vidaus politikos GD, tyrimas
atliktas Transporto ir turizmo komitetui: „The new
Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport“, p. 65–66, 2018 m. sausio mėn.
Europos Parlamento Vidaus politikos GD, tyrimas
atliktas Transporto ir turizmo komitetui: „The new
Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport“, p. 66–67, 2018 m. sausio mėn.
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Galimybių tipas

Išorės galimybių apžvalga

Duomenys ir informacija, reikalingi galimybei
nustatyti / jai įvertinti

O.9
Ekonominė

Galimybė pasitelkti iniciatyvą VJVK kaip paskatą
supaprastinti taikomas muitinės procedūras, taip
siekiant geresnio junglumo

Tyrimai apie iniciatyvos VJVK poveikį suteikiant
paskatų supaprastinti taikomas muitinės
procedūras, taip siekiant geresnio junglumo

O.10
Ekonominė

O.11
Ekonominė

O.12
Ekonominė

O.13
Ekonominė

Galimybė ES bendrovėms dalyvauti statant
geležinkelius, kelius ir kitą infrastruktūrą Vidurinėje
Azijoje, taip pat suteikiant galimybę gebėjimų
mainams tarp ES ir Kinijos vykti
Galimybė, kad ES naudojant naujausias
technologijas bus skatinama perimti ES taikomus
standartus ir technologinius pajėgumus, šiam tikslui
pasitelkiant dokumente „Glaudesnės Europos ir
Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys“
nurodytą strategiją „Digital4Development“
Galimybė ES įvairinti rizikas, susijusias su (užsienio)
investicijų savininkais, sumažinant galimą
priklausomybę nuo vienos šalies
ES sektoriuose, pavyzdžiui, aukštojo mokslo,
mokslinių tyrimų, kūrybos / kultūros pramonės,
gaunama naudos bendradarbiaujant su Kinija ir
vykdant su ja mainus

Tyrimai apie Kinijos vykdomų investicijų poveikį
transporto jungčių infrastruktūrai Vidurinėje Azijoje
ir gebėjimų mainams tarp ES ir Kinijos
Tyrimai apie Azijos technologijų poveikį ES
komercinei ir saugumo veiklai, susijusiai su
strategine skaitmenine plėtra
Tyrimai apie ES vykdomo įvairinimo poveikį
(užsienio) investicijų nuosavybei ir apie įvairinimo
poveikį priklausomybei nuo (užsienio) investicijų
nuosavybės

Ataskaitos dėl iniciatyvos „Horizontas 2020“ ir
„Erasmus+“

Rengiant galimybių santrauką naudotų šaltinių
pavyzdžiai
Europos Parlamento Vidaus politikos GD, tyrimas
atliktas Transporto ir turizmo komitetui: „The new
Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport“, p. 67, 2018 m. sausio mėn.
Europos Parlamento Vidaus politikos GD, tyrimas
atliktas Transporto ir turizmo komitetui: „The new
Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport“, p. 68, 2018 m. sausio mėn.
Europos Komisija, „Glaudesnės Europos ir Azijos
sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys“,
bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui,
Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui,
JOIN(2018) 31 final, Briuselis, 2018 m. rugsėjo 19 d.
B. Conrad ir G. Kostka, „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, p. 646, 2017 m. vasario mėn.
K. Hellkötter ir L. Ayoub, „Mapping the EU-China
Cultural and Creative Landscape – Summarizing
Report“, LSE, 2014 m. kovo mėn., parengta EUChina Policy Dialogues Support Facility II prašymu
Dialogo partneriai: Europos Komisijos Švietimo,
jaunimo, sporto ir kultūros GD, KLR kultūros
ministerija
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VII priedas. Veiksmai, pradėti įgyvendinant ES strategiją dėl
Kinijos
2016 m. naujos ES strategijos dėl Kinijos elementai
#
16.1
16.2
16.3
16.4

16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10

16.11
16.12
16.13

16.14

16.15

16.16

16.17
16.18
16.19

Veiksmas
Esminis ES santykių su Kinija principas yra tas, kad jie turėtų būti pagrįsti abipuse nauda
politiniu bei ekonominiu požiūriu.
ES bendradarbiavimas su Kinija turėtų būti principingas, praktiškas ir pragmatiškas,
nepaminant savo interesų ir vertybių. Jis ir toliau bus grindžiamas pozityvia
partnerystės darbotvarke bei konstruktyviu skirtumų valdymu.
ES valstybių narių bendradarbiavimas su Kinija turi atitikti ES teisės aktus, taisykles ir
politiką.
ES tikisi, kad, naudodamasi taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos teikiamais
pranašumais, Kinija prisiims ir atitinkamą atsakomybę.
Žmogaus teisių apsauga tebebus esminė ES bendradarbiavimo su Kinija dalis, o
didžiausias dėmesys bus skiriamas piliečių gerovei, tarptautinių įsipareigojimų
laikymuisi. ES sieks, kad Kinija prisiimtų atsakomybę už įvykdytus žmogaus teisių
pažeidimus.
ES patvirtina besilaikanti „vienos Kinijos“ politikos.
ES turėtų toliau plėtoti santykius su Taivanu ir remti konstruktyvų santykių abipus
sąsiaurio vystymą.
ES turėtų skatinti tolesnį principo „viena šalis – dvi sistemos“ įgyvendinimą Honkonge ir
Makao.
Formuodama politiką Kinijos atžvilgiu, ES turėtų visapusiškai atsižvelgti į glaudžius ES
santykius su JAV ir kitais partneriais.
ES turėtų toliau aktyviai remti ir skatinti Kinijos ekonomikos, aplinkos apsaugos ir
socialines reformas, kuriomis siekiama sukurti atviresnį, tvaresnį ir labiau integracinį
ekonomikos augimo modelį.
ES siekia užtikrinti abipusiškumą ir vienodas sąlygas visais prekybos ir investavimo
aspektais. Šiuo tikslu ES sustiprins Europos bendrovių patekimo į Kinijos rinkas ir
dalyvavimo Kinijos MTTP paramos programose stebėjimą.
Visapusiškas susitarimas dėl investicijų yra svarbiausias ES prioritetas siekiant stiprinti ir
iš naujo suderinti ekonominius santykius su Kinija.
ES didelį prioritetą teikia tam, kad būtų greitai sudarytas aukščiausiais tarptautiniais
standartais pagrįstas susitarimas su Kinija dėl geografinių nuorodų maisto produktų
pavadinimams apsaugoti.
Šiuo metu ES rengia naujos kartos šiuolaikiškus, aukštais standartais pagrįstus prekybos
susitarimus ir galėtų apsvarstyti galimybę siekti didesnio užmojo tikslų, pavyzdžiui,
sudaryti išsamų ir visapusišką LPS su Kinija, kai sąlygos bus tam palankios ir kai Kinijoje
bus įgyvendintos būtinos ekonominės reformos.
ES tikisi, kad laikydamasi aiškaus įsipareigojimų tvarkaraščio ir remdamasi
nepriklausomu stebėjimo mechanizmu Kinija gerokai sumažins perteklinius pramonės
pajėgumus ir kad tai bus galima patikrinti.
ES palankiai vertina produktyvias Kinijos investicijas Europoje, jeigu investuojama
laikantis ES teisės aktų ir taisyklių. Savo ruožtu ES tikisi, kad užsienio bendrovėms bus
sudarytos geresnės sąlygos patekti į Kinijos rinką ir kad bus užtikrintos vienodos sąlygos
verslo ir investicijų srityje. Kinija turėtų sumažinti apsaugotų sektorių skaičių ir kuo
labiau sumažinti nacionalinio saugumo patikrų skaičių.
Turėtų būti stiprinamas bendradarbiavimas dėl teisinės valstybės principų laikymosi,
konkurencijos teisės aktų vykdymo, taip pat standartų, taisyklių ir normų laikymosi
pagrindiniuose sektoriuose.
Reikėtų stiprinti abipusiškai naudingą bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų
srityje ir kartu užtikrinti vienodas sąlygas.
Bendradarbiavimas skaitmeninės ekonomikos srityje gali būti naudingas ir ES, ir Kinijai.
Jis turėtų būti grindžiamas augimu, kai remiantis abipusiškumo principu taikomi bendri
standartai ir vykdomi bendri moksliniai tyrimai.

Klausimas

1 tipas
2 tipas
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16.20

16.21

16.22

16.23

16.24
16.25

16.26

16.27

16.28
16.29
16.30

16.31

16.32
16.33

16.34

16.35
16.36
16.37
16.38

16.39

16.40

ES turėtų glaudžiau bendradarbiauti su Kinija intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir
užtikrinimo srityje. ES turėtų taikyti griežtesnes kovos su intelektinės nuosavybės ir
komercinių paslapčių vagystėmis, vykdomomis pasinaudojant kibernetine erdve,
priemones.
ES turėtų ES ir Kinijos jungčių platformą panaudoti kaip pagrindinę bendradarbiavimo
su Kinija priemonę siekiant Eurazijos žemyną sujungti fiziniu ir skaitmeniniu prekybos,
investicijų ir žmonių ryšių tinklu.
Bendradarbiavimas su Kinija dėl jos iniciatyvos „Viena juosta, vienas kelias“ turėtų
priklausyti nuo to, ar Kinija įgyvendins savo paskelbtą siekį užtikrinti, kad ši iniciatyva
taptų atvira platforma, kurioje laikomasi rinkos taisyklių ir tarptautinių normų, ir taip
suteikti naudą visiems.
Žmonių tarpusavio dialogo sritis turėtų būti išplėsta ir turėtų būti parengtos naujos
didesnio ryšių pliuralizmo skatinimo iniciatyvos. Žmonių tarpusavio ryšiai turėtų tapti
būtina ES ir Kinijos santykių dalimi, taip pat turėtų būti sustiprintas dialogas judumo ir
migracijos srityse.
Didesnio Kinijos vaidmens tarptautinių santykių ir valdymo srityse pripažinimas turėtų
būti siejamas su tuo, kaip drausmingai Kinija laikosi tarptautinių taisyklių ir standartų.
ES ragina Kiniją sutelkti diplomatinius ir kitus išteklius, kad užtikrintų saugumą kaip
visuotinę viešąją gėrybę, be kita ko, dalyvautų sprendžiant Afganistano ir Sirijos
klausimus.
ES yra suinteresuota saugumu Azijoje ir dėl to toliau stiprins savo teigiamą įtaką. ES taip
pat ragina Kiniją pagal tarptautinės teisės nuostatas aktyviai prisidėti prie taikos ir
saugumo ES kaimynystėje.
ES nori, kad Rytų ir Pietų Kinijos jūrose būtų užtikrinama laivybos ir skrydžių laisvė.
Ginčai turėtų būti sprendžiami taikiai, vadovaujantis teisinės valstybės principais, be to,
reikėtų vengti vienašališkų provokacijų.
ES turėtų stiprinti dialogą su Kinija, kuriuo siekiama ieškoti daugiau sąlyčio taškų
nusiginklavimo, ginklų neplatinimo, kovos su terorizmu ir kibernetinės erdvės
klausimais.
Siekdama tinkamai bendradarbiauti su Kinija, ES turėtų užtikrinti, kad Kinijos gynybos ir
saugumo politika būtų aiškiai suprantama.
Afrikoje atsiveria geriausios galimybės ES ir Kinijai bendradarbiauti užtikrinant saugumą
jūroje ir sausumoje. Reikėtų toliau bendradarbiauti kovojant su piratavimu prie Afrikos
Kyšulio.
ES turėtų ieškoti praktinio bendradarbiavimo ir koordinavimo su Kinija galimybių tokiais
klausimais kaip gebėjimų stiprinimas ir Afrikos taikos palaikymo pastangų rėmimas, ir
šiuo tikslu visapusiškai pasinaudoti abiejų šalių vietoje turimais diplomatiniais ir
saugumo ištekliais.
ES ir Kinija bendrai remia daugiašališkumą. Siekdama konsoliduoti taisyklėmis pagrįstą
pasaulinį valdymą, ES turėtų dirbti su Kinija.
ES turėtų stengtis sukurti bendrą platformą su Kinija dėl pagrindinių G 20 prioritetų.
ES turėtų skatinti Kiniją imtis daugiau iniciatyvos ir aktyviau dalyvauti Pasaulio prekybos
organizacijoje (PPO) ir daugiašalėse prekybos ir investicijų iniciatyvose, ir,
atsižvelgdama į Kinijos gaunamą naudą iš atviros prekybos sistemos, skatinti ją prisiimti
daugiau pareigų ir didinti šių iniciatyvų užmojus. ES tikisi Kinijai pateikti pasiūlymą
prisijungti prie sutarties dėl viešųjų pirkimų, kuri atitinka Kinijos rinkos svarbą.
ES turėtų glaudžiau dirbti su Kinija nelaimių valdymo, humanitarinių krizių sprendimo ir
migracijos srityse.
ES turėtų toliau primygtinai reikalauti, kad Kinija laikytųsi tarptautinių teisinių ir su
žmogaus teisėmis susijusių įsipareigojimų tiek pačioje Kinijoje, tiek užsienyje, ir šiuo
tikslu turėtų dirbti su Kinija.
Reikėtų pradėti sustiprintą ES ir Kinijos dialogą vystymosi srityje.
ES turėtų pasinaudoti Kinijos įsipareigojimu kovoti su klimato kaita ir šioje srityje
sustiprinti partnerystę dvišaliu ir daugiašaliu lygmenimis.
Dabar aplinka yra svarbiausias Kinijos politikos prioritetas – tai nurodyta naujausiame
penkerių metų plane. ES turėtų pasinaudoti šia nuostata, kad parengtų teigiamų
rezultatų duosiančią bendrą darbotvarkę tokiose srityse kaip kova su oro, vandens ir
dirvos tarša, žiedinė ekonomika, tvarus vandenyno išteklių valdymas ir kova su
buveinėms ir biologinei įvairovei kylančiais pavojais.
ES turėtų siekti glaudžiau dirbti su Kinija kovojant su atsparumu antimikrobinėms
medžiagoms.
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16.41
16.42

16.43

16.44
16.45
16.46
16.47

Maksimalus poveikis bendraujant su Kinija bus užtikrintas tik vadovaujantis nuosekliu
(ES) požiūriu.
Valstybės narės, palaikydamos dvišalius santykius su Kinija, turėtų sustiprinti sutartas
ES pozicijas, o Komisijos tarnybos ir EIVT turėtų užtikrinti, kad valstybės narės būtų
informuojamos, kada reikia apsaugoti ES interesus.
Metiniuose ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimuose ir aukšto lygio dialoguose bus
nustatomi uždaviniai ir prioritetai, kurie padės įgyvendinti bendrą strateginę
darbotvarkę.
Metinės ES ir Kinijos 2020 m. darbotvarkės įgyvendinimo peržiūra turėtų būti atliekama
vyresniųjų pareigūnų lygmeniu, įskaitant ataskaitų teikimą ES ir Kinijos aukščiausiojo
lygio susitikime.
ES dirbs su Kinija, kad įvertintų įvairių bendrų dialogų veiksmingumą ir, atsižvelgdama į
ES prioritetus, prireikus stengsis juos racionalizuoti.
ES turėtų toliau gerinti savo analitinius pajėgumus Kinijos atžvilgiu ir užmegzti ryšį su
visų sričių būsimos kartos Kinijos vadovais.
Siekiant remti ES vienybę, [ES] reikėtų aktyviai naudotis turimomis ES koordinavimo
priemonėmis.
ES strategijos dėl Kinijos įgyvendinimas turėtų būti reguliariai peržiūrimas atitinkamos
sudėties Taryboje. ES turėtų būti pasirengusi atnaujinti savo požiūrį, kai tik pasikeičia
pagrindinės aplinkybės.
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2018 m. Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys
#
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

18.10
18.11

18.12

18.13

18.14

18.15
18.16

18.17

Veiksmas
Komisija parengs metodiką, kurią taikant būtų galima įvertinti tvaraus sujungiamumo
lygius Europoje ir Azijoje ir jo ekonominį poveikį ES ir jos regionuose.
Komisija skatins keitimąsi muitinių ir skaitmeninių transporto koridorių duomenimis ir
įvertins rizikas.
Komisija tęs oro transporto susitarimų derybas su Pietryčių Azijos valstybių asociacija
(angl. ASEAN), Azerbaidžanu, Turkija ir Kataru, taip pat pasirašys dvišalius skrydžių saugos
susitarimus su Kinijos Liaudies Respublika (Kinija) ir Japonija.
Komisija tarptautiniuose forumuose skatins susitarimus dėl transporto priklausomybės
nuo iškastinio kuro mažinimo, ypač aviacijos ir jūrų sektoriuose.
Komisija skatins jūrų transporto Azijoje ir Juodosios jūros šalyse skaitmeninimą ir
administracinį paprastinimą, taip pat Roterdamo taisyklių patvirtinimą.
Komisija išnagrinės galimybę, atliekant numatytą TEN-T reglamento peržiūrą, kurią reikia
užbaigti iki 2023 m., išplėsti Europos Sąjungos TEN-T koridoriaus koordinatoriaus (-ių)
įgaliojimus, įtraukiant į juos regioną, kuriam taikoma plėtros ir kaimynystės politika.
Komisija vykdys su etišku naudojimusi tokiomis ateities perspektyvomis grindžiamomis
technologijomis, kaip dirbtinis intelektas, standartais susijusią veiklą ir skatins
visapusiškai laikytis atsakingos valstybės elgesio reikalavimų internete.
Komisija, siekdama didinti galimybes mainų ir judumo srityse, toliau skatins programas
„Erasmus+“ ir „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ Azijoje, taip pat susijusius
abipusiškumo susitarimus.
Komisija stiprins bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, taip pat ES ir
Kinijos jungčių platformoje, siekdama skatinti skaitmeninę ekonomiką, veiksmingas
transporto jungtis ir pažangų, tvarų, patikimą bei saugų judumą, remdamasi TEN-T tinklo
plėtimu, ir skatins vienodas sąlygas investavimo srityje.
Komisija rems tvarų sujungiamumą su trečiosiomis šalimis palaikydama dialogą politikos
ir vystymosi klausimais.
Komisija stiprins bendradarbiavimą su atitinkamomis Azijos regioninėmis organizacijomis
ir išbandys Azijai skirtus regioninio bendradarbiavimo sujungiamumo srityje metodus.
Komisija bendradarbiaus su Europos ir tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis
bei nacionalinėmis jų narėmis, kad būtų galima kartu efektyviai rengti reikiamus
techninius standartus, taip pat tikslingai teikdama techninę paramą ir palaikydama
techninį bendradarbiavimą.
Komisija bendradarbiaus su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (UNECE), kad
būtų suvienodinta teisinė prekių vežimo geležinkeliais Eurazijos žemyne sistema, taip pat
su Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybine organizacija (OTIF) ir Geležinkelių
bendradarbiavimo organizacija (OSŽD), kad būtų išplėstas ES techninių specifikacijų ir
saugos valdymo sistemų taikymas.
Komisija (ir, jei taikoma, vyriausiasis įgaliotinis) lengvins Europos ir Azijos sujungiamumui
skirtas investicijų vykdymo sąlygas, naudodamasi investicinėmis priemonėmis ir
garantijomis, į šią veiklą įtraukdama Europos viešuosius bankus (EIB, ERPB ir valstybių
narių nacionalinius bankus bei įstaigas) ir TFĮ, laikydamasi tarptautinių standartų ir
užtikrindama vienodas sąlygas.
Komisija (ir, jei taikoma, vyriausiasis įgaliotinis) stiprins ES bendradarbiavimą su Azijos
plėtros banku ir Azijos infrastruktūros investicijų banku investicijų klausimais.
Komisija (ir, jei taikoma, vyriausiasis įgaliotinis) įsteigs Europos ir Azijos sujungiamumui
skatinti skirtą įmonių patariamąją grupę.
Komisija (ir, jei taikoma, vyriausiasis įgaliotinis) primygtinai reikalaus gerinti skaidrumą
rengiant viešuosius Europos ir Azijos infrastruktūros pirkimus, be kita ko, plačiau
jungiantis prie PPO Sutarties dėl viešųjų pirkimų ir patvirtinant GPA standartus, ir rems
specialių viešųjų pirkimų saityno svetainių kūrimą.

Klausimas
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2019 m. ES ir Kinija. Strateginė perspektyva
Veiksmas

#
19.1
19.2
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

ES glaudžiau bendradarbiaus su Kinija, kad būtų įvykdyti bendri įsipareigojimai, susiję su
visais trimis Jungtinių Tautų ramsčiais – žmogaus teisėmis, taika bei saugumu ir
vystymusi.
Siekdama veiksmingiau kovoti su klimato kaita, ES ragina Kiniją nuo 2030 m.
nebedidinti išmetamų teršalų kiekio, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus.
ES, remdamasi konstruktyviu bendradarbiavimu su Kinija dėl Iranui skirto bendro
visapusiško veiksmų plano, glaudžiau bendradarbiaus taikos ir saugumo klausimais.
Kad šalyse partnerėse apsaugotų savo interesus stabilumo, tvarios ekonominės plėtros
ir gero valdymo srityse, ES griežčiau taikys esamus dvišalius susitarimus ir finansines
priemones ir bendradarbiaus su Kinija, kad įgyvendinant ES strategiją dėl glaudesnių
Europos ir Azijos sąsajų būtų laikomasi tų pačių principų.
Siekdama labiau subalansuotų ir abipusiškesnių ekonominių santykių, ES ragina Kiniją
vykdyti esamus bendrus ES ir Kinijos įsipareigojimus. Reikia reformuoti Pasaulio
prekybos organizaciją, visų pirma su subsidijomis ir priverstiniu technologijų perdavimu
susijusius aspektus, ir iki 2020 m. sudaryti dvišalius susitarimus dėl investicijų, kuo
greičiau – dėl geografinių nuorodų, o per ateinančias savaites – dėl aviacijos saugos.
Kad būtų skatinamas abipusiškumas ir atverta daugiau viešųjų pirkimų galimybių
Kinijoje, Europos Parlamentas ir Taryba iki 2019 m. pabaigos turėtų patvirtinti
tarptautinę viešųjų pirkimų priemonę.
Siekdama užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama ne tik į kainą, bet ir į aukštus darbo ir
aplinkos standartus, Komisija iki 2019 m. vidurio paskelbs gaires dėl ES viešųjų pirkimų
rinkos konkursuose dalyvaujančių ir prekes siūlančių užsienio subjektų. Komisija kartu
su valstybėmis narėmis iki 2019 m. pabaigos peržiūrės, kaip įgyvendinama dabartinė
sistema, siekdama nustatyti jos trūkumus.
Iki 2019 m. pabaigos Komisija nustatys, kaip reikėtų panaikinti ES teisės spragas, kad
būtų visiškai pašalintas užsienio valstybių nuosavybės ir finansavimo, kurie iškraipo
vidaus rinką, poveikis.
Siekiant apsaugoti ypatingos svarbos skaitmeninę infrastruktūrą nuo galimų didelių
grėsmių jos saugumui, būtina laikytis bendro ES požiūrio į 5G tinklų saugumą. Po
Europos Vadovų Tarybos susitikimo Europos Komisija paskelbs rekomendaciją, kad
būtų pradėtas šis procesas.
Siekdamos nustatyti saugumo riziką, kurią kelia užsienio investicijos į ypatingos svarbos
turtą, technologijas ir infrastruktūrą, ir plačiau paskleisti informaciją apie šią riziką,
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad reglamentas dėl tiesioginių užsienio investicijų
tikrinimo būtų greitai, visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintas.
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Klausimas

Paaiškinimai. Informaciją apie spalvas, kuriomis pažymėti veiksmai ir temos, rasite VIII priede.
Klausimai:
a) skatinti ES vertybes ir trijų Jungtinių Tautų (JT) ramsčių principus; b) ES vienybės išsaugojimas; c)
abipusiškumas, kad būtų pasiekta santykių pusiausvyra ir vienodos sąlygos; d) iškreipiamojo poveikio ES
vidaus rinkai užkardymas; e) tvarus ekonomikos vystymasis ir geras valdymas; f) aplinkos apsauga ir kova
su klimato kaita; g) pasaulinės visuomenės sveikatos problemos; h) aktyvesnis bendradarbiavimas taikos
ir saugumo srityje; i) skirtingų kultūrų tarpusavio supratimo puoselėjimas ir bendradarbiavimas inovacijų
srityje ir j) platesnis užsienio politikos metodas.
*1 tipas: G: bendras, S: konkretus,
**2 tipas: U: vienašalis, B: dvišalis, C: Kinija.
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VIII priedas. ES atsako į Kinijos investavimo strategiją sritys ir
atsako pritaikymas prie Kinijos keliamų rizikų ir suteikiamų
galimybių
15 diagrama. EAR parengtas ES ir Kinijos strategijos veiksmų santraukos
žemėlapis
Klausimai

Veiksmai
Vi enašaliai

A

Išorės rizikos

Galimybės

Dvi š aliai
R.11

Skatinti ES vertybes

B

Išsaugoti ES vienybę

R.2

C

Abipusiškumas
taikant vienodas
sąlygas

R.5
R.8
R.13

D

Užkirsti kelią
iškreipiamajam
poveikiui ES vidaus
rinkoje

R.7
R.9

E

Tvarus vystymasis ir
geras valdymas

R.14
R.15
R.16

F

Aplinkos apsauga ir
kova su klimato kaita

R.17

Neapimtos
rizikos:
• R.6
• R.10
• R.18

O.5
O.10

O.2
O.3
O.4

Pasaulinės

G visuomenės sveikatos

O.6
O.7
O.8

O.9
O.11

O.2

problemos

H

Aktyvesnis
bendradarbiavimas
taikos ir saugumo
srityje

I

Skirtingų kultūrų
tarpusavio
supratimas ir
bendradarbiavimas

J

Platesnis užsienio
politikos metodas

Paaiškinimai: 2016 m. =

R.1
R.4
R.12
O.1
O.13
R.3
O.12

2018 m. =

2019 m. =

Konkretūs veiksmai=

Pastaba. Kiekviena rizika pavaizduota spalvotu tašku. Diagramoje paminėtos tik išorės rizikos.
Diagramoje pavaizduotos visos galimybės.
Šaltinis: EAR veiksmų santraukos žemėlapis.
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KLAUSIMAI

VEIKSMAI

A) skatinti ES vertybes ir trijų Jungtinių
Tautų (JT) ramsčių principus

Rizikos

Vienašaliai ES / Kinijos
veiksmai
2016
2018
2019
16.2
18.7

ES ir Kinijos dvišaliai
veiksmai
2016
2018
2019
16.36
19.1

16.5

16.44

Galimybės

R.11

16.43
16.3

R.2

19.9

16.41

B) išsaugoti ES vienybę

16.42
16.46
16.11

18.14

16.14

18.17

19.7

16.1

18.3

19.5

R.5

O.5

16.12

18.9

19.6

R.8

O.10

R.13

16.13

C) abipusiškumas, kad būtų pasiekta
santykių pusiausvyra ir vienodos
sąlygos

16.16
16.17
16.19
16.20
16.34
19.8

16.15*

D) užkirsti kelią iškreipiamajam
poveikiui ES vidaus rinkoje

R.7
R.9

16.4

18.1

16.21

R.14

O.2

16.10

18.5

16.22

R.15

O.3

18.6

16.24

R.16

O.4

18.10

16.27

O.6

18.11

16.32

O.7

E) tvarus ekonominis vystymasis ir
geras valdymas

19.4

O.8

18.12
18.13

O.9

18.15

O.11

18.4

F) aplinkos apsauga ir kova su klimato
kaita

16.38

19.2

R.17

16.39

G) pasaulinės visuomenės sveikatos
problemos

O.2

16.40
18.2

19.10

H) aktyvesnis bendradarbiavimas
taikos ir saugumo srityje

16.25

19.3

R.1

16.26

R.4

16.28

R.12

16.29
16.30
16.31
16.35
18.8

I) skirtingų kultūrų tarpusavio
supratimo puoselėjimas ir
bendradarbiavimas

16.18

O.1

16.23

O.13

16.45
16.6

18.16

16.33

16.7

J) platesnis užsienio politikos
metodas

R.3

O.12

16.37

16.8
16.9
16.47

PAAIŠKINIMAI:

bendri:

XX.X

konkretūs:

XX.X

galutiniai terminai:

XX.X Kinijos vienašaliai veiksmai:
(konkretūs:

XX.X

XX.X*)
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Akronimai ir santrumpos
ADB Azijos plėtros bankas (Asian Development Bank)
AIIB: Azijos infrastruktūros investicijų bankas
BVP: bendrasis vidaus produktas
COSO: „Treadway“ komisijos rėmimo organizacijų komitetas
COVID-19: koronaviruso liga, 2019 m.
CWP: Komisijos darbo programa
DFP: daugiametė finansinė programa
DIS: dvišalė investicijų sutartis
EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
ECB: Europos Centrinis Bankas
EIF: Europos investicijų fondas
EIVT: Europos išorės veiksmų tarnyba
EK: Europos Komisija
EPTT: Europos Parlamento tyrimų tarnyba
ERPB: Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
ES: Europos Sąjunga
G 20: tarptautinis vyriausybių ir centrinių bankų forumas, kurį sudaro 19 šalių ir ES
GD: generalinis direktoratas
GMF: Vokietijos Maršalo fondas
GPA: Sutartis dėl viešųjų pirkimų
IN: intelektinė nuosavybė
IRT: informacinės ir ryšių technologijos
JAV: Jungtinės Valstijos
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JRC: Jungtinis tyrimų centras
JT EEK: Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija
JT: Jungtinės Tautos
LSP: laisvosios prekybos susitarimas
MERICS: „Mercator“ Kinijos studijų institutas
MIC 2025: strategija „Pagaminta Kinijoje 2025 m.“
MVA: metinė veiklos ataskaita
MVP: metinis valdymo planas
MVVA: metinė valdymo ir veiksmingumo ataskaita
OSID: Organization for Cooperation of Railways
OTIF: Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinė organizacija
PHEIC: tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situacija
PI: portfelinė investicija
PPO: Pasaulio prekybos organizacija
PSO: Pasaulio sveikatos organizacija
PVM: pridėtinės vertės mokestis
SM susitarimo memorandumas
SPĮ: specialiosios paskirties įmonė
TEN-T: transeuropiniai tinklai
TFĮ: tarptautinė finansų įstaiga
TUI: tiesioginės užsienio investicijos
TVF: Tarptautinis valiutos fondas
Vyriausiasis įgaliotinis: Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo
politikai (ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas)
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VIS: visapusiškas investicijų susitarimas
VJVK: iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“
VREŠ: Vidurio ir Rytų Europos šalys
VVĮ: valstybės valdoma įmonė
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Žodynėlis
„17+1“ bendradarbiavimo formatas: Kinijos ir 17 Vidurio ir Rytų Europos šalių (VREŠ)
bendradarbiavimo forumas. Jam priklauso 12 ES valstybių narių.
5G įranga: judriojo ryšio tinklų penktos kartos technologijos standartas.
Bendrasis vidaus produktas (BVP): šalies turtui apskaičiuoti skirta standartinė
priemonė, apibrėžiama kaip per tam tikrą laiko tarpą (dažniausiai per vienus metus)
šalyje sukurtų prekių ir paslaugų bendra vertė.
Bendroji įmonė: dvi ar daugiau bendrovių, kurios sujungė išteklius konkrečiam
komerciniam tikslui pasiekti, bet išliko kaip atskiri subjektai.
EK ir JRC užsienio subjektų nuosavybės duomenų bazė: Komisijos duomenų bazė,
kurioje renkama informacija apie įmonių turtą, kurį kontroliuoja užsienio subjektai, ir
subjektų vykdomas investicijas į pagrindinius sektorius už ES ribų.
Ekonominiai koridoriai: sujungti tarpvalstybiniai infrastruktūros tinklai, kurių
paskirtis – pagerinti prekybos sąlygas ir skatinti ekonominį vystymąsi.
Finansinė priemonė: finansinė parama investicijų į nuosavą arba kvazinuosavą
kapitalą, paskolų ar garantijų arba kitų rizikos pasidalijimo priemonių forma.
Iniciatyva „Viena juosta, vienas kelias“ (VJVK): 2013 m. pradėta Kinijos investavimo
strategija, kurią įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama jungčių infrastruktūrai ir
kurios tikslas – padidinti šalies įtaką užsienyje.
Kinijos valstybės valdoma investavimo strategija: dabartinė Kinijos politika, kurią
įgyvendinant remiamos ir finansiškai skatinamos privačios bendrovės ir valstybės
valdomos įmonės (VVĮ) tam, kad investuotų užsienyje.
Specialiosios paskirties įmonė (SPĮ): juridinis subjektas, įsteigtas siekiant konkrečių ir
(arba) laikinų tikslų.
Strategija „Pagaminta Kinijoje 2025 m.“ (MIC 2025): 2015 m. pradėta vykdyti Kinijos
pramonės strategija, kurią įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama aukštą pridėtinę
vertę kuriantiems produktams, skirtiems tiek vidaus suvartojimui, tiek eksportui.
Susitarimo memorandumas: dviejų ar daugiau šalių susitarimas bendradarbiauti tam
tikru klausimu, neprisiimant teisinių įsipareigojimų.
Sutartis dėl viešųjų pirkimų (GPA): susitarimas, kurį sudarė 19 PPO narių, įskaitant ES,
vienas kitam atverti viešųjų pirkimų rinkas.
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Tiekimo grandinė: organizacijas, asmenis, veiksmus, informaciją ir išteklius sujungianti
sistema, skirta produktui pagaminti ar paslaugai paruošti ir vartotojui pateikti.
Tiesioginės užsienio investicijos (TUI): tiesiogiai ar netiesiogiai investuotojo, veikiančio
vienoje ekonomikoje, valdomas turtas, kuris suteikia 10 % ar daugiau balsavimo teisių
įmonėje, veikiančioje kitoje ekonomikoje.
TUI ribojančių reguliavimo priemonių indeksas: EBPO taikomas rodiklis, kuriuo
matuojami EBPO ir G 20 šalių tiesioginėms užsienio investicijoms taikomi apribojimai.
TUI tikrinimas: vertinimas siekiant nustatyti, ar tiesioginė investicija gali neigiamai
paveikti šalį, į kurią investuojama.
Užstatas: turtas, kuris suteikiant paskolą naudojamas kaip draudimo priemonė ar
garantija ir kuris prarandamas neįvykdžius įsipareigojimų.
Valstybės valdomos įmonės (VVĮ): verslo veiklą vykdantis subjektas, kuriam vyriausybė
turi reikšmingą įtaką, nes yra vienintelė jo savininkė arba valdo didžiąją jo dalį.
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Audito Rūmų grupė
Audito Rūmų apžvalgoje „ES atsakas į Kinijos valstybės valdomą investavimo strategiją“
bendrai pristatoma Kinijos investavimo strategija ir išvardijami šios strategijos ES
institucijoms ir valstybėms narėms keliami iššūkiai.
Šią apžvalgą priėmė V kolegija „ES finansavimas ir administravimas“, vadovaujama
Audito Rūmų nario Tony Murphy (seniūnas). Užduočiai vadovavo Audito Rūmų narė
Annemie Turtelboom, jai padėjo kabineto vadovė Florence Fornaroli ir kabineto atašė
Celil Ishik; pagrindinis vadybininkas ir užduoties vadovas Alberto Gasperoni; auditoriai
Jussi Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst ir Lara Connaughton.
Dėl COVID-19 pandemijos ir griežtų izoliacijos sąlygų audito grupės nuotrauka
negalėjo būti pateikta.
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Europos Audito Rūmų (EAR) pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama pagal
Europos Audito Rūmų sprendimą Nr. 6–2019 dėl atvirųjų duomenų politikos ir
pakartotinio dokumentų naudojimo.
Jeigu nenurodyta kitaip (pavyzdžiui, atskiruose pranešimuose dėl autorių teisių), ES
priklausantis EAR turinys yra licencijuojamas pagal Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas yra
leidžiamas, jeigu tai tinkamai pažymima ir nurodomi padaryti pakeitimai. Pakartotinai
naudojantis subjektas negali iškreipti pirminės dokumentų prasmės ar minties. EAR
nėra atsakingi už bet kokius pakartotinio naudojimo padarinius.
Jūs privalote išsiaiškinti papildomas teises, jeigu tam tikrame turinyje vaizduojami
privatūs asmenys, kurių tapatybę galima nustatyti, pavyzdžiui, EAR darbuotojų
nuotraukose, arba jame pateikti trečiųjų asmenų kūriniai. Kai gaunamas leidimas, juo
panaikinamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi naudojimo
apribojimai.
Siekiant naudoti ar atgaminti turinį, kuris nepriklauso ES, gali reikėti prašyti leidimo
tiesiogiai iš autorių teisių turėtojų.
Programinei įrangai ar dokumentams, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės,
pavyzdžiui, patentams, prekių ženklams, registruotiems dizainams, logotipams ir
pavadinimams, EAR pakartotinio naudojimo politika netaikoma ir leidimai dėl jų jums
nesuteikiami.
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Europos Audito Rūmų logotipo naudojimas
Europos Audito Rūmų logotipas negali būti naudojamas be išankstinio Europos
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