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Piezīme par Covid-19 pandēmiju 
Mūsu apskats tika pabeigts pirms Covid-19 uzliesmojuma, un tādēļ šajā ziņojumā nav 
ņemtas vērā nekādas politikas tendences vai citas izmaiņas, kas radās, reaģējot uz 
pandēmiju. 

Par šo apskatu 

Kopš 20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem Ķīna īsteno “valsts virzītu ieguldījumu 
stratēģiju”, lai izveidotu spēcīgu un uz eksportu vērstu ekonomiku. Mēs izvērtējām 
ES reakciju uz šo stratēģiju. 

Veicot apskatu, konstatējām, ka bija sarežģīti iegūt pilnīgus un aktuālus datus un 
tādējādi gūt vispārēju priekšstatu par ieguldījumiem, kas ir daļa no Ķīnas ieguldījumu 
stratēģijas ES. Turklāt mēs konstatējām, ka nav pieejama formāla un visaptveroša 
analīze par ES riskiem un iespējām. Nākotnes uzdevums būs uzlabot ES un Ķīnas 
stratēģijas izstrādi, īstenošanu un uzraudzību, ziņošanu par to un stratēģijas 
izvērtēšanu. Vēl viens uzdevums būs koordinēt ES iestāžu un dalībvalstu atbildes 
reakciju, veicinot informācijas apmaiņu. 
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Kopsavilkums 
I Pēdējās divās desmitgadēs Ķīna ir kļuvusi par ievērojamu ekonomikas dalībnieci 
starptautiskā mērogā. Kopš 20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem Ķīna īsteno “valsts 
virzītu ieguldījumu stratēģiju”, lai izveidotu spēcīgu un uz eksportu vērstu ekonomiku. 
Ķīnas svarīgākās ekonomikas izaugsmei paredzētās ieguldījumu stratēģijas ir iniciatīva 
“Viena josla, viens ceļš” un iniciatīva “Izgatavots Ķīnā 2025”, kuru mērķis ir palielināt 
Ķīnas ietekmi ārvalstīs, tostarp ES un tās atsevišķās dalībvalstīs. 

II Mēs uzskatījām, ka tagad ir atbilstošs laiks no mūsu kā ārējā revidenta perspektīvas 
izstrādāt apskatu par ES reakciju uz Ķīnas valsts virzīto ieguldījumu stratēģiju, kura rada 
problēmas Eiropas Savienībai, jo aizvien pieaug Ķīnas kā ekonomikas dalībnieces 
nozīme. Īpaša vērība jāpievērš tam, ka valstij piederošie uzņēmumi, kuri saņem Ķīnas 
valsts finansējumu, ir daļa no šīs Ķīnas ieguldījumu stratēģijas. Saskaņā ar 
ES noteikumiem šādas subsīdijas, ja tās piešķirtu dalībvalstis, būtu uzskatāmas par 
valsts atbalstu. Šāda atšķirīga attieksme apgrūtina ES uzdevumu nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā pret Ķīnu. 

III Šī nav revīzija, bet gan publiski pieejamās informācijas apskats, kas veikts, 
pamatojoties uz pētījumiem, rakstiem un akadēmiskajām publikācijām, kas apkopotas 
konkrēti šim nolūkam. Mūsu apskats sniedz pārskatu par Ķīnas ieguldījumu stratēģiju, 
un tajā apkopota informācija par izaicinājumiem (riskiem un iespējām), ko šī stratēģija 
rada Eiropas Savienībai. Mēs vērtējām ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju, 
ņemot vērā to, ka ES reakciju veido ES iestāžu īstenotās iniciatīvas, kā arī atsevišķu 
dalībvalstu rīcība attiecībā uz Ķīnu. 

IV Veicot apskatu, konstatējām, ka bija sarežģīti iegūt pilnīgus un aktuālus datus un 
tādējādi gūt vispārēju priekšstatu par ieguldījumiem, kas ir daļa no Ķīnas ieguldījumu 
stratēģijas ES. Turklāt mēs konstatējām, ka nav pieejama formāla un visaptveroša 
analīze par ES riskiem un iespējām. Nesen pieņemtajos trīs svarīgākajos ES un Ķīnas 
stratēģiskajos dokumentos paredzētās darbības aptver gandrīz visus riskus un iespējas, 
izņemot trīs riskus. 

V Gan ES, gan tās dalībvalstīm ir kompetence politikas jomās, kas saistītas ar 
ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju. Politikas jomās, kurās saskaņota ES pieeja 
varētu būt priekšrocība, ES un tās dalībvalstu atsevišķa kompetence nozīmē, ka 
darbojas vairāki lēmumpieņēmēji (ES iestādes, valstu valdības) ar, iespējams, 
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atšķirīgiem viedokļiem un pieejām. Tas var apgrūtināt visai ES svarīgu problēmu 
savlaicīgu un koordinētu risināšanu. 

VI Dažādi avoti liecina, ka dalībvalstis bieži nodibina divpusējas attiecības ar Ķīnu 
atbilstoši nacionālajām interesēm, ne vienmēr par to attiecīgos gadījumos informējot 
Komisiju vai šīs darbības ar Komisiju koordinējot. Tādējādi ES iestādēm un dalībvalstīm 
dažās jomās ir sarežģīti īstenot koordinētu atbildes reakciju. 

VII Mēs esam uzsvēruši izaicinājumus, kas saistīti ar riskiem, ko noteicām. Mēs tos 
apspriedām ar Komisijas dienestiem un Eiropas Ārējās darbības dienestu, un 
nepieciešamības gadījumā esam iekļāvuši atsauces uz šo iestāžu pausto viedokli: 

1) kā nodrošināt pilnīgākus un savlaicīgus datus un statistiku par ieguldījumiem, kas 
ir daļa no Ķīnas ieguldījumu stratēģijas ES, lai sniegtu lielāku devumu ES politikas 
veidošanā attiecībā uz Ķīnu; 

2) kā veikt formālu, visaptverošu un aktuālu ES risku un iespēju analīzi, lai palīdzētu 
risināt virkni izaicinājumu, ko rada Ķīnas ieguldījumu stratēģija; 

3) kā uzlabot ES un Ķīnas stratēģijā noteikto 74 darbību īstenošanu, it īpaši to 
darbību īstenošanu, ar kurām tiek veicināta savstarpība un novērsta kropļojoša 
ietekme uz ES iekšējo tirgu, un kā risināt pārējos riskus; 

4) kā palīdzēt ES lēmumu pieņēmējiem labāk izstrādāt ES un Ķīnas stratēģiju un 
sekot līdzi tās īstenošanai, veicot iepriekšēju novērtējumu par ES finansējumu, kas 
vajadzīgs, lai īstenotu šīs stratēģijas darbības, piešķirot šo finansējumu un 
sagatavojot pārskatu par attiecīgā finansējuma izlietojumu; 

5) kā nodrošināt to, ka Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītie izaicinājumi tiek risināti, 
uzlabojot ES un Ķīnas stratēģijas darbības rezultātu noteikšanas, uzraudzības, 
ziņošanas un izvērtēšanas sistēmu; 

6) kā labāk koordinēt ES iestāžu un dalībvalstu atbildes reakciju, veicinot savstarpēju 
informācijas apmaiņu par ES un Ķīnas sadarbību. 
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1. Ievads 
01 Pēdējās divās desmitgadēs Ķīna ir kļuvusi par ievērojamu ekonomikas dalībnieci 
starptautiskā mērogā. Tas ļāvis Ķīnai kļūt arī par ievērojamu ģeopolitikas dalībnieci 
pasaules mērogā (sk. 1. attēlu). ES ir Ķīnas lielākā tirdzniecības partnere, savukārt Ķīna 
ir ES otrā lielākā tirdzniecības partnere. 

1. attēls. Vairāku lielvalstu demogrāfiskie un ekonomiskie dati 

 
Avots: Pasaules Banka, “Iekšzemes kopprodukts (pašreizējās cenās, USD)”, “IKP uz vienu iedzīvotāju 
(nemainīgās cenās, 2010. g., USD), “Iedzīvotāju kopskaits”, “Tekošā konta maksājumu bilance (% no 
IKP)”, Pasaules attīstības rādītāji, Pasaules Bankas grupa, un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija (ESAO), statistikas dati. 
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02 Ķīnas ekonomikas un tirdzniecības politiku raksturo vairākas attīstības stratēģijas, 
un saskaņā ar tām valsts virzīti ieguldījumi ir ļāvuši Ķīnai kļūt par pasaules mēroga 
ekonomikas dalībnieci. Ķīnas ekonomikas un tirdzniecības politika mudina Ķīnas 
uzņēmumus veikt ieguldījumus ārvalstīs, it īpaši stratēģiskajās nozarēs (tādās kā 
enerģētika, telekomunikācijas un dzelzceļu sistēmas), un valstij piederošie uzņēmumi 
(VPU) saņem Ķīnas valsts finansējumu. Šāda situācija var radīt konkurences 
izkropļojumus, it īpaši ES iekšējā tirgū, jo uz Ķīnas VPU neattiecas ES valsts atbalsta 
noteikumi. ES ir apņēmusies nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
ES uzņēmumiem, kuriem jākonkurē ar Ķīnas uzņēmumiem. 

03 Iniciatīva “Viena josla, viens ceļš” ir būtiskākā Ķīnas ieguldījumu stratēģija 
ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Viens no īstenotajiem politikas mērķiem ir 
palielināt Ķīnas ietekmi ārvalstīs, tostarp ES un atsevišķās dalībvalstīs. Iniciatīva “Viena 
josla, viens ceļš” palīdz īstenot Ķīnas ģeostratēģisko ieceri izvērst darbību globālā 
mērogā, stiprinot valsts izaugsmi, veicinot reģionālo un globālo savienojamību, ieviešot 
Ķīnas standartus jaunattīstības valstīs un turpinot tirdzniecības atvieglošanu iniciatīvas 
“Viena josla, viens ceļš” aptverto tirgu starpā. 

04 Ķīnas ieguldījumu stratēģija ir saņēmusi gan starptautiskās sabiedrības atzinību, 
gan arī kritiku. No vienas puses, stratēģijas nodrošinātais ekonomiskais ieguvums var 
pozitīvi ietekmēt gan Eiropas, gan arī pasaules ekonomiku, piemēram, veicinot 
izaugsmi un darbvietu radīšanu. Turklāt Ķīnas nepieredzēti straujā izaugsme un 
sekmīgie nabadzības izskaušanas plāni ir ļāvuši vairāk nekā 850 miljoniem ķīniešu izkļūt 
no nabadzības, un tās līmenis ir samazinājies no 88,3 % 1981. gadā līdz 1,9 % 
2013. gadā1. No otras puses, arī ES ir izskanējušas bažas par atkarību no Ķīnas 
ieguldījumiem stratēģiskās nozarēs, to koncentrāciju jutīgās vai stratēģiski nozīmīgās 
nozarēs, kā arī par savstarpības trūkumu attiecībā uz piekļuvi Eiropas vienotajam 
tirgum2. 

                                                                 
1 Pasaules Bankas grupa, “China systematic country diagnostic, towards a more inclusive and 

sustainable development”, ziņojums Nr. 113 092-CN, 2017. g. 

2 Hanemann, T. un Huotari, M., “EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment 
relations”, Rhodium Group un Mercator Institute for China Studies, MERICS, 2018. gada 
17. augusts. 
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05 Eiropas Revīzijas palātai (ERP) kā ES ārējam revidentam ir unikāls skatījums uz 
ES rīcībpolitikām, iniciatīvām un finansēm. Mēs uzskatījām, ka tagad ir atbilstošs laiks 
izstrādāt apskatu par ES reakciju uz Ķīnas valsts virzīto ieguldījumu stratēģiju (“Ķīnas 
ieguldījumu stratēģija”), kura rada iepriekš minētās problēmas, jo aizvien pieaug Ķīnas 
nozīme starptautiskajā ekonomikā. ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju veido 
ES iestāžu virzītās iniciatīvas, kā arī atsevišķu dalībvalstu pasākumi attiecībā uz Ķīnu. 
ES ir noteikusi pamatprincipu, ka attiecības ar Ķīnu Eiropas Savienībai būtu jāveido 
principiāli, praktiski un pragmatiski, neatkāpjoties no savām interesēm un vērtībām3. 

                                                                 
3 Eiropas Komisija, Augstā pārstāve/priekšsēdētāja vietniece, “ES un Ķīna — stratēģiska 

perspektīva”, kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei, 
JOIN(2019) 5 final, Strasbūra, 2019. gada 12. marts, 1. lpp. 
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2. Apskata tvērums un pieeja 
06 Mēs izvērtējām ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju. Mēs uzskatījām, ka 
ES reakciju veido ES iestāžu īstenotās iniciatīvas, kā arī atsevišķu dalībvalstu reakcija 
attiecībā uz Ķīnu. Mūsu apskatā sniegts kopsavilkums par Ķīnas ieguldījumu stratēģiju, 
un tajā apkopota informācija par izaicinājumiem (riskiem un iespējām), ko šī stratēģija 
rada ES iestādēm un dalībvalstīm. Mēs esam aprakstījuši arī to, kā ES iestādes: 

o izstrādāja ES un Ķīnas stratēģiju; 

o pielāgoja šo stratēģiju, lai risinātu izaicinājumus; kā arī 

o īstenoja un uzraudzīja stratēģiju, ziņoja par to un veica izvērtēšanu. 

Mēs esam aprakstījuši arī to, kā dalībvalstis reaģēja uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju. 
Visbeidzot, mēs esam snieguši noslēguma piezīmes, nosakot ES būtiskākos 
izaicinājumus nākotnē. 

07 Šī nav revīzija, bet gan publiski pieejamās informācijas apskats, kas veikts, 
pamatojoties uz pētījumiem, rakstiem un akadēmiskajām publikācijām, kas apkopotas 
konkrēti šim nolūkam līdz 2020. gada martam. Šā apskata sagatavošanā tika izmantoti 
arī Komisijas dienestu un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) publiski pieejamie 
dokumenti, kā arī informācija, kas iegūta, intervējot to darbiniekus un apspriežoties ar 
attiecīgās jomas ekspertiem (sk. I pielikumu). 
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3. Ķīnas valsts virzītā ieguldījumu 
stratēģija 

Stratēģijas “Going Global” apraksts 

08 Ķīna kopš 20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem ir kļuvusi par pasaules mēroga 
ekonomikas dalībnieci un tiecas turpināt šo izaugsmes trajektoriju. Ķīnas īpatsvars 
pasaules iekšzemes kopproduktā (IKP) palielinājās no mazāk nekā 3 % 1980. gadā līdz 
16 % 2018. gadā (sk. 2. attēlu). Šīs izaugsmes virzītājspēks ir stratēģija “Going Global”, 
ko sāka īstenot 1999. gadā — divus gadus pirms tam, kad Ķīna tika uzņemta Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO). Stratēģija “Going Global” galvenokārt bija vērsta uz 
naftas resursu un citu izejvielu importu, lai veicinātu tās darbietilpīgo ekonomiku, 
savukārt saražotās preces ar zemu pievienoto vērtību (tādi smagās rūpniecības 
produkti kā dzelzs, tērauds un pamata iekārtas)4 tika eksportētas uz visu pasauli. 
Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) 2018. gadā prognozēja, ka Ķīnas nominālais IKP līdz 
2030. gadam varētu pārsniegt ASV rādītāju un tā varētu kļūt par pasaules lielāko 
ekonomikas dalībnieci5. 

                                                                 
4 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, “Belt and Road Initiative in the global 

trade, investment and finance landscape”, ESAO 2018. gada uzņēmējdarbības un finanšu 
apskats, OECD Publishing, Parīze, 2018. g., 24. lpp. 

5 Starptautiskais Valūtas fonds, “Ķīnas Tautas Republika — 2018. gads, IV panta 
apspriešanās”, Paziņojums presei, personāla ziņojums, personāla paziņojums un 
izpilddirektora paziņojums par Ķīnas Tautas Republiku, valsts ziņojums Nr. 18/240, SVF, 
2018. gada jūlijs, 1. lpp. 
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2. attēls. Procentuālā daļa no globālā IKP (pašreizējās cenās, USD) 

 
Avots: “Iekšzemes kopprodukts (pašreizējās cenās, USD)”, datubāze — pasaules attīstības rādītāji, 
Pasaules Bankas grupa. Pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada 9. aprīlī. 

09 Līdz 2008. gadam Ķīnā reģistrēts pastāvīgi augsts ikgadējais IKP pieauguma 
rādītājs. Pēc 2008. gada finanšu krīzes izaugsmes temps ir samazinājies (sk. 3. attēlu), 
un galvenais iemesls ir preču ar zemu pievienoto vērtību eksporta samazinājums. Ķīnā 
joprojām katru gadu vērojama ievērojama izaugsme — 2018. gadā IKP palielinājās par 
6,6 %, savukārt ES IKP pieaugums šajā gadā bija 2,0 %6. Pēdējā desmitgadē stratēģijā 
“Going Global” notikušas izmaiņas, pārejot uz ekonomiku, kas lielākā mērā vērsta uz 
preču ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, tostarp tādas infrastruktūras izvēršanu, 
kas veicina tirdzniecību reģionālā un starptautiskā mērogā. 

                                                                 
6 Pasaules Banka, “IKP pieaugums (% gadā)”, pasaules attīstības rādītāji, Pasaules Bankas 
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3. attēls. IKP pieaugums, kas izteikts ikgadējās procentuālās izmaiņās 
laikposmā no 2001. līdz 2018. gadam 

 
Avots: Pasaules Banka, “IKP pieaugums (% gadā)”, pasaules attīstības rādītāji, Pasaules Bankas grupa.  

10 Tika izstrādātas divas galvenās stratēģijas, lai turpinātu uzlabot Ķīnas globālo 
konkurētspēju, un tās bija savienojamības stratēģija — iniciatīva “Viena josla, viens 
ceļš” —, ko sāka īstenot 2013. gadā, un industriālā stratēģija 2025. gadam “Izgatavots 
Ķīnā”, ko sāka īstenot 2015. gadā. Mēs šīs iniciatīvas esam nosaukuši par Ķīnas valsts 
virzītu ieguldījumu stratēģiju, kas atbalsta un finansiāli stimulē Ķīnas VPU un privātos 
uzņēmumus veikt ieguldījumus stratēģiskās nozarēs ārvalstīs. 

11 Pēdējā desmitgadē Ķīna ir aktīvāk iesaistījusies savienojamības jomā, īstenojot 
iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš”, kas ir visaptveroša ilgtermiņa stratēģija, kura ietver 
dažādus ieguldījumu projektus, kas galvenokārt vērsti uz transporta un enerģētikas 
infrastruktūras būvniecību, tirdzniecības veicināšanu un digitālo tīklu izveidi. 
Ieguldījumi digitālajā ekonomikā un uz inovāciju vērsta attīstība ir iniciatīvas “Viena 
josla, viens ceļš” prioritātes7. 

                                                                 
7 Xi Jinping vadītās līderu apaļā galda sarunas un sniegtā uzruna iniciatīvas “Viena josla, viens 

ceļš” otrajā forumā starptautiskās sadarbības veicināšanai, Iniciatīvas “Viena josla, viens 
ceļš” otrais forums starptautiskās sadarbības veicināšanai, 2019. gada 28. aprīlis; Eder, 
Arcesati, Mardell, “Networking the Belt and Road – The future is digital”, Mercator Ķīnas 
studiju institūts — MERICS, 2019. gada 28. augusts. 
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12 Lai veicinātu reģionālās ekonomikas izaugsmi, Ķīna 2013. gadā sāka īstenot 
iniciatīvas “Zīda ceļa ekonomiskā josla” un “Jūras Zīda ceļš”, kas šodien zināmas kā 
iniciatīva “Viena josla, viens ceļš”. Tālāk 4. attēlā redzams iniciatīvas “Viena josla, viens 
ceļš” ģeogrāfiskais tvērums, kas parādīts, izmantojot tā dēvētos ekonomikas koridorus 
— īpašus ģeogrāfiskos apgabalus valstīs, kuras šķērso “Viena josla, viens ceļš”, kas 
aptver vairāk nekā 64 valstu ekonomiku, veidojot vairāk nekā vienu trešdaļu no globālā 
IKP un pārstāvot vairāk nekā pusi no pasaules iedzīvotājiem8. Iniciatīva “Viena josla, 
viens ceļš” pēdējos gados ir kļuvusi arvien svarīgāka, tādēļ tā 2017. gadā ir iekļauta 
Ķīnas Komunistu partijas konstitūcijā un pastāvīgi tiek nodrošināts finansējums šīs 
iniciatīvas projektiem9. 

4. attēls. Iniciatīva “Viena josla, viens ceļš” — seši ekonomikas koridori. 

 
Piezīme: Iniciatīvā “Viena josla, viens ceļš” ir iekļauta arī Latīņamerika10. 

Avots: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, “Belt and Road Initiative in the global trade, 
investment and finance landscape”, ESAO 2018. gada uzņēmējdarbības un finanšu apskats, OECD 
Publishing, Parīze, 2018. g., 11. lpp. 

                                                                 
8 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, “Belt and Road Initiative in the global 

trade, investment and finance landscape”, ESAO 2018. gada uzņēmējdarbības un finanšu 
apskats, OECD Publishing, Parīze, 2018. g., 9. lpp. 

9 Eder, T., “Mapping the Belt and Road Initiative – This is where we stand”, Mercator Ķīnas 
studiju institūts — MERICS, 2018. gada 7. jūnijs. 

10 Teufel Dreyer, J., “The Belt, the Road, and Latin America”, Ārpolitikas izpētes institūts, 
2019. gada jūnijs. 

Zīda ceļa ekonomiskā josla
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13 Tālāk 1. izcēlumā sniegts piemērs par Ķīnas ieguldījumiem infrastruktūrā vienā no 
sešiem ekonomikas koridoriem. 

1. izcēlums. 

Piemērs par Ķīnas ieguldījumiem infrastruktūrā jaunā Eirāzijas 
sauszemes tilta koridorā 

Khorgas un Almati 305 kilometrus garais ceļš jaunajā Eirāzijas sauszemes tilta 
koridorā 2018. gadā tika atjaunots un no divu joslu autoceļa kļuva par četru joslu 
maģistrāli. Autoceļš savieno Khorgu — pierobežas pilsētu Ķīnā — ar Almati 
Kazahstānā, kas ir viens no lielākajiem ekonomikas centriem Vidusāzijā. Autoceļa 
atjaunošana ir ļāvusi par 40 % samazināt brauciena ilgumu starp abām pilsētām, kā 
arī samazināt transporta izmaksas no 0,26 USD par transportlīdzekļa kilometru līdz 
0,24 USD par kilometru11. 

14 Tiek lēsts, ka laikposmā no iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošanas 
uzsākšanas 2013. gadā līdz tās plānotajai pabeigšanai 2049. gadā Ķīnas ieguldījumi šīs 
iniciatīvas īstenošanā būs no1 līdz 8 triljoniem USD12. Šis lielais intervāls liecina par 
to, ka par iniciatīvas apmēru un tvērumu ir pieejami vien ierobežoti dati. Tālāk 
II pielikumā sniegts pārskats par iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” definīciju, 
mērķiem, ieguldījumiem un finansējumu. 

15 Attiecībā uz Ķīnas ieguldījumiem Eiropas Savienībā jāņem vērā, ka ne vienmēr 
iespējams šos projektus klasificēt kā tādus, kas saistīti ar iniciatīvu “Viena josla, viens 
ceļš”. Publiski nav pieejami nedz dati par oficiālajiem iniciatīvas “Viena josla, viens 
ceļš” projektiem, nedz arī par dalībvalstu maksājumiem finanšu iestādēm, kuras 
iesaistītas iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošanā, tādām kā Āzijas Attīstības 
banka (ĀAB) un Āzijas Infrastruktūras investīciju banka (ĀIIB). Iniciatīvas “Viena josla, 
viens ceļš” projektus finansē galvenokārt Ķīnas VPU, tostarp valstij piederošas politikas 
bankas un komercbankas (sk. 12. attēlu II pielikumā), kas saņem Ķīnas valsts 
finansējumu. Saskaņā ar ES noteikumiem šādas subsīdijas, ja tās piešķirtu dalībvalstis, 
tiktu uzskatītas par valsts atbalstu. Šāda atšķirīga attieksme var radīt konkurences 

                                                                 
11 Pasaules Bankas grupa, “Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport 

Corridors”, 2019. gada jūnijs, 50. un 51. lpp. 

12 Hillman, J., “How Big is China’s Belt and Road?”, Stratēģisko un starptautisko pētījumu 
centrs, 2018. gada aprīlis. 
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izkropļojumus ES iekšējā tirgū un apgrūtināt vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
nodrošināšanu Ķīnai un Eiropas Savienībai13. Komisijas dienesti un EĀDD ir norādījuši, 
ka 2020. gada jūnijā tika publicēta Baltā grāmata par ārvalstu subsīdijām vienotajā 
tirgū, lai daļēji risinātu šo jautājumu14, bet šis dokuments ir publicēts jau pēc mūsu 
apskatam vajadzīgā darba veikšanas. Turklāt pastāv risks, ka šo projektu īstenošanā 
netiek pietiekami ievēroti vides, sociālie un pārvaldības standarti15. Iniciatīva “Viena 
josla, viens ceļš” ir sarežģīta iniciatīva, kas pastāvīgi attīstās, un tādēļ tā ir “kustīgs 
mērķis” ES politikas veidotājiem. 

16 2015. gadā sāka īstenot industriālo stratēģiju 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā” — tā 
ir desmit gadu politika un paredz pāreju uz ekonomiku, kas lielākā mērā vērsta uz 
nozarēm ar augstu pievienoto vērtību, vietējo patēriņu un eksportu. Šī stratēģija 
parādīja Ķīnas ieceri kļūt par globālu spēlētāju tehnoloģiju jomā. Lai gan ir sarežģīti 
finansiālā izteiksmē novērtēt šo stratēģiju, jo tiek izmantoti dažādi finanšu instrumenti, 
Mercator Ķīnas studiju institūts (MERICS) ir ziņojis, ka vairāk nekā 1800 valsts 
rūpniecisko ieguldījumu fondu, kas saistīti ar šo stratēģiju, kopējā vērtība ir aptuveni 
trīs triljoni CNY16 (390 miljardi EUR). 

Pārskats par Ķīnas ieguldījumiem Eiropas Savienībā 

17 Nav iespējams sniegt precīzu vispārēju priekšstatu par Ķīnas ieguldījumiem ES, 
kas saistīti ar Ķīnas valsts virzītu ieguldījumu stratēģiju (proti, iniciatīvu “Viena josla, 
viens ceļš” un stratēģiju 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā”), jo publiski pieejamā 
informācija ir ierobežota (sk. 15. un 16. punktu). Tādēļ, lai veiktu augsta līmeņa analīzi, 
esam izmantojuši datus par kopējiem Ķīnas ārvalstu ieguldījumiem ES. Mēs esam 
pārbaudījuši Ķīnas (ietverot Honkongu) kopējos ārvalstu tiešos ieguldījumu (ĀTI) 
(sk. 2. izcēlumu) Eiropas Savienībā pēdējos gados.  

                                                                 
13 Eiropas Savienības Tirdzniecības kamera Ķīnā, “The Road Less Travelled: European 

Involvement in China’s Belt and Road Initiative”, 2020. g., 2. lpp. 

14 Eiropas Komisija, Baltā grāmata par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu 
attiecībā uz ārvalstu subsīdijām, Brisele, 17.6.2020., COM(2020) 253 final. 

15 Pasaules Bankas grupa, “Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport 
Corridors”, 111. un 112. lpp. 

16 Zenglein, M. J. un Holzmann, A., “Evolving Made In China 2025: China’s industrial policy in 
the quest for global tech leadership”, Mercator Ķīnas studiju institūts — MERICS, 2019. gada 
4. jūlijs, 12. lpp. 
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2. izcēlums. 

Ārvalstu tiešie ieguldījumi (ĀTI) 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ĀTI definē kā tādu 
ieguldījumu kategoriju, kas atspoguļo vienas valsts rezidentuzņēmuma mērķi iegūt 
ilglaicīgu interesi uzņēmumā, kas ir rezidents valstī, kura nav tiešā ieguldītāja 
valsts. 

Šādas attiecības apliecina tas, ka ieguldītājam, kas ir rezidents vienā valstī, tieši vai 
netieši pieder 10 % vai vairāk balsstiesību citas valsts rezidentuzņēmumā. 

Ārvalstu tiešo ieguldījumu pozīcijas (uzkrātie ieguldījumi) ir ieguldījumu vērtība 
gada beigās, kas parāda iepriekšējos gados saņemtos un uzkrātos neto ĀTI, 
savukārt ĀTI darījumi (plūsmas) parāda ieguldījumu darījumu vērtību attiecīgā 
gada laikā. 

Ārvalstu ieguldījumu ierobežojumi Eiropas Savienībā 

18 ESAO noteiktais ĀTI regulatīvās ierobežotības indekss tiek izmantots, lai 
novērtētu regulējumā paredzētos ierobežojumus attiecībā uz ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem daudzās valstīs, tostarp visās ESAO un G20 valstīs. Indekss aptver četrus 
galvenos ĀTI ierobežojumu veidus, un tie ir ārvalstu kapitāla ierobežojumi, izvērtēšanas 
vai apstiprināšanas mehānismi, ierobežojumi attiecībā uz ārvalstnieku nodarbināšanu 
pamatpersonāla komplektēšanai un darbības ierobežojumi (proti, ierobežojumi 
attiecībā uz filiāļu veidošanu un kapitāla repatriāciju vai zemes iegādi īpašumā). 

19 Tālāk 5. attēlā redzams, cik lielā mērā ierobežojošas ir ES dalībvalstis un citas 
izraudzītās valstis (tostarp Ķīna) attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem. Lai gan Eiropas 
Savienībā vērojams atšķirīgs ierobežotības līmenis, kopumā ES ieguldījumu režīms ir 
ļoti atvērts un noteikti vien daži ierobežojumi salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. 
ES patiešām labvēlīgi attiecas pret ārvalstu ieguldījumiem kā izaugsmes un darbvietu 
veicinātājiem, kas dod iespēju ES uzņēmumus iesaistīt globālās vērtības veidošanas 
ķēdēs. ES ir pasaules vadošais ārvalstu tiešo ieguldījumu galamērķis. 2017. gadā 
ES saņēma vairāk nekā vienu trešdaļu (35 %) pasaules iekšējo ieguldījumu pozīciju17. 

                                                                 
17 Eurostat, Pasaules tiešo ieguldījumu tendences, 2018. gada jūlijs. 
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5. attēls. ESAO regulatīvās ierobežotības indekss 2018. gadā 

 
Piezīme: ja indeksa vērtība ir 0, tas nozīmē, ka valsts ir atvērta. Ja indeksa vērtība ir 1, tas nozīmē, ka 
valsts ir slēgta. Jo augstāka vērtība starp 0 un 1, jo ieguldījumiem slēgtāka ir valsts. 

Avots: ESAO, “ĀTI Regulatīvās ierobežotības indeksa diagramma pagājušajā gadā”, ESAO statistika. 

20 Salīdzinājumā ar ES Ķīna ir mazāk atvērta ieguldījumiem. Ķīnas ārvalstu 
ieguldījumu režīms, cita starpā tā dēvētie negatīvie saraksti, ierobežo ārvalstu 
ieguldītāju piekļuvi Ķīnas tirgiem vairākās nozarēs, tostarp tādās, kas stratēģijā 
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2025. gadam “Izgatavots Ķīnā” atzītas par galvenajām tehnoloģiju nozarēm18. Komisijas 
Kopīgais pētniecības centrs (JRC) ziņo, ka dažās nozarēs Eiropas uzņēmumi ir spiesti 
veidot kopuzņēmumus ar Ķīnas uzņēmumiem un nodot tehnoloģijas. Attiecībā uz 
nosacījumiem, ko piemēro pēc iekļūšanas tirgū, jānorāda, ka Ķīnas tiesiskā regulējuma 
un nevienlīdzīgās piekļuves Ķīnas tirgum, kā arī Ķīnas valsts finansējuma dēļ Eiropas 
uzņēmumi salīdzinājumā ar to Ķīnas līdziniekiem atrodas neizdevīgā situācijā19. Tālāk 
1. tabulā sniegts pārskats par ārvalstu ieguldījumu ierobežojumiem Ķīnas ekonomikas 
nozarēs salīdzinājumā ar ES. 

1. tabula. Ārvalstu ieguldījumu ierobežojumi Ķīnas ekonomikas nozarēs 
salīdzinājumā ar ES 

Nozares 
Ķīnas ieguldījumu režīms, 

ko tā piemēro 
ES ieguldītājiem 

ES ieguldījumu režīms, 
ko tā piemēro Ķīnas 

ieguldītājiem 

Naftas un dabasgāzes izpēte un 
izmantošana Tikai kopuzņēmumi Ierobežojumu nav 

Publikāciju drukāšana Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Automobiļu ražošana Dalība nepārsniedz 50 % Ierobežojumu nav 

Kuģu remonts, projektēšana un 
ražošana Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Gaisa kuģu projektēšana un 
izgatavošana Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Satelīttelevīzijas apraides iekārtu 
ražošana Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Kodolelektrostacijas Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Energotīklu būvniecība un 
ekspluatācija Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Dzelzceļa tīklu būvniecība un 
ekspluatācija Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Civilo lidostu būvniecība un 
ekspluatācija Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

                                                                 
18 Eiropas Tirdzniecības kamera Ķīnā, Darba grupas ieguldījumu jautājumos nostājas 

dokuments “Eiropas uzņēmējdarbība Ķīnā 2019.–2020. gadā — nostājas dokuments”, 
2019. gada 29. septembris, 99. lpp. 

19 Preziosi, N. un citi (redaktori), Dias un citi, “China – Challenges and Prospects from an 
Industrial and Innovation Powerhouse”, Kopīgais pētniecības centrs, Publikāciju birojs, 
Luksemburga, 2020. g. 
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Nozares 
Ķīnas ieguldījumu režīms, 

ko tā piemēro 
ES ieguldītājiem 

ES ieguldījumu režīms, 
ko tā piemēro Ķīnas 

ieguldītājiem 

Telekomunikāciju uzņēmumi Tikai mazākuma dalība Ierobežojumu nav 

Bankas Dalība nepārsniedz 20 % Ierobežojumu nav 

Apdrošināšanas sabiedrības Dalība nepārsniedz 50 % Ierobežojumu nav 

Avots: Holslag, J., “The Silk Road Trap, Medford”, Polity Press, 2019. g. Tā kā Ķīnas noteiktie 
ierobežojumi attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem regulāri tiek atjaunināti, šajā tabulā sniegtā informācija 
var mainīties atkarībā no šiem atjauninājumiem. 

Ķīnas ieguldījumu ES apmērs 

21 ES uzrauga trešo valstu (tostarp Ķīnas) ieguldījumus, izmantojot dažādus 
informācijas avotus. Galvenie informācijas avoti ir oficiālā statistika, ko sagatavo 
Eiropas Savienības Statistikas birojs (Eurostat), un privātu avotu sniegtie ieguldījumu 
dati, ko apkopo Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts un Kopīgais pētniecības 
centrs (piemēram, Eiropas Komisijas JRC datubāzē par ārvalstu īpašumtiesisko 
dalību). TRADE ĢD izmanto arī Rhodium Group izveidoto ES un Ķīnas investīciju 
uzraudzības instrumentu EU-China Investment Monitor. 

22 Eurostat publicē datus par uzkrātajiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem un to 
ienākošajām un izejošajām plūsmām ES dalībvalstīs. Dati balstīti uz attiecīgo dalībvalstu 
iesniegtajām deklarācijām un trešo valstu statistikas biroju sniegto informāciju20. Šī 
statistika par ĀTI nav savlaicīga, jo dati tiek publicēti 12–24 mēnešus pēc attiecīgā gada 
beigām. Turklāt dati ir fragmentāri un nepilnīgi, un tādēļ ir sarežģīti iegūt vispārēju 
priekšstatu par situāciju. Piemēram, dati parāda tikai tiešā ieguldītāja izcelsmes valsti 
(rezidences valsti), taču nesniedz informāciju par garākām ieguldījumu ķēdēm, 
piemēram, ja ieguldījumi tiek veikti ar citā valstī īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības 
(SPE) starpniecību (piemēram, nodokļu optimizēšanas nolūkā). Pārskats par ĀTI 
statistikas tvēruma ierobežojumiem sniegts III pielikumā. Turklāt problēmas rada Ķīnas 
Tirdzniecības ministrijas (MOFCOM) izmantotā metodika publicētās ieguldījumu 
statistikas apkopošanai21. 

                                                                 
20 Eurostat datubāze, Eiropas Komisija, 2020. g. 

21 Freeman, D., “China’s Outward Direct Investment in the EU: Challenges of Rapid Change”, 
EU-China Observer, 2015. g. 
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23 Mūsu veiktais Eurostat statistikas apskats norāda uz to, ka Ķīnas ieguldījumi ES ir 
palielinājušies, taču to līmenis joprojām ir relatīvi zems. 1995. gadā tikai 0,3 % no 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem ES veica Ķīnas ieguldītāji. Tālāk 6. attēlā redzams, kā 
1995., 2005. un 2015. gadā ir palielinājusies Ķīnas ĀTI daļa Eiropas Savienībā. 
2018. gada beigās Ķīnas ĀTI īpatsvars bija palielinājies līdz 3 %22, proti, Ķīnas veiktie 
ārvalstu tiešie ieguldījumi (uzkrātie ĀTI) ES bija 202 miljardi EUR. Finanšu centri ar 
labvēlīgu nodokļu režīmu var piesaistīt augstu ĀTI līmeni23, un Luksemburga ir lielākā 
Ķīnas ieguldījumu saņēmēja ES — tās saņemto ieguldījumu apmērs ir 
82,5 miljardi EUR, un Luksemburgai seko Nīderlande. Pārskats par Ķīnas ĀTI Eiropas 
Savienībā sniegts IV pielikumā. 

6. attēls. Ķīnas ĀTI (uzkrāto ĀTI) kopējā īpatsvara ES pieaugums 1995., 
2005., un 2015. gadā 

 
Avots: Eiropas Komisija, Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots priekšlikumam Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā 
izvērtēšanai, SWD(2017) 297 final — 2017/0224(COD), Brisele, 2017. gada 13. septembris. 

24 Reaģējot uz oficiālās ĀTI statistikas ierobežojumiem, Komisija (TRADE ĢD) 
izveidoja jaunu iekšējo datubāzi — EK un JRC datubāzi par ārvalstu īpašumtiesisko 
dalību, izmantojot uzņēmumu līmeņa datus (piemēram, atsevišķu uzņēmumu 
bilances) un pamatojoties uz tādiem avotiem kā Orbis un Zephyr datubāzes24. EK un 

                                                                 
22 Eurostat, Uzkrātie ārvalstu tiešie ieguldījumi 2018. gada beigās, 2020. gada marts. 

23 Starptautiskais Valūtas Fonds, The Rise of Phantom Investments, 2019. gada septembris. 

24 Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2019) 108 final. 
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JRC datubāzē par ārvalstu īpašumtiesisko dalību tiek reģistrēta ārvalstu īpašumtiesiskā 
dalība, kas pārsniedz 50 % no biržas sarakstā neiekļautu uzņēmumu kapitāla, kā arī 
lielāko akcionāru dalība biržā kotētos uzņēmumos. To var izmantot, lai noteiktu 
ieguldījumu patieso veicēju, un tā sniedz informāciju sīkākā nozaru dalījumā nekā ĀTI 
statistika. Taču, tāpat kā ĀTI statistikai, arī šai datubāzei piemīt trūkumi attiecībā uz 
pilnīgumu, jo tā neietver mazos uzņēmumus, kuri atbrīvoti no pienākuma publicēt 
bilanci, turklāt parasti netiek iekļauti dati par finanšu līzingu. 

25 Pamatojoties uz EK un JRC datubāzi par ārvalstu īpašumtiesisko dalību, kopējais 
aktīvu apjoms, tostarp ĀTI, ko kontrolē Ķīnas ieguldītāji, 2017. gada beigās bija 
2114 miljardi EUR. Tie ir 0,89 % no kopējās ES uzņēmumu vērtības un 0,18 % no kopējā 
uzņēmumu skaita ES. Saskaņā ar EK un JRC datubāzē par ārvalstu īpašumtiesisko dalību 
iekļautajiem datiem Ķīnas ieguldījumu galvenā saņēmēja valsts ir bijusi Apvienotā 
Karaliste, un tajā ieguldīto aktīvu apjoms ir 1772 miljardi EUR. Pārskats par Ķīnas 
ieguldītāju kontrolēto ārvalstu īpašumtiesisko dalību ES sniegts V pielikumā. 

26 Tālāk 7. attēlā redzamas Ķīnas ĀTI darījumu (plūsmu) izmaiņas laika gaitā un it 
īpaši VPU veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar privāto uzņēmumu 
ieguldījumiem. Lielais valsts uzņēmumu sektors ir Ķīnas ekonomikai raksturīga iezīme. 

7. attēls. Ķīnas ĀTI Eiropas Savienībā 2000.–2019. gadā 

 
Avots: Rhodium Group, 2020. g. 
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Nozares, kurās tiek veikti ieguldījumi 

27 Nozares, kurās laikposmā no 2000. līdz 2019. gadam Ķīna veikusi ĀTI, ietver tādas 
stratēģiski svarīgas jomas25 kā transports un infrastruktūra (29,1 %), informācijas un 
komunikācijas tehnoloģija (IKT) (12.4 %) un enerģētika (10,1 %), kā arī autobūve 
(14,1 %), nekustamie īpašumi un viesmīlība (11,2 %). Tālāk 8. attēlā parādītas nozares, 
kurās kopš 2000. gada Ķīna veikusi ĀTI. 

8. attēls. Ķīnas valstij piederošo ieguldītāju veiktie ĀTI darījumi ES 2000.–
2019. gadā sadalījumā pa nozarēm 

 
Avots: Rhodium Group, 2020. g. 

                                                                 
25 Stratēģiskās nozares un aktīvi, kā norādīts Eiropas Komisijas paziņojumā “Ārvalstu tiešo 

ieguldījumu veicināšana, vienlaikus aizsargājot būtiskas intereses”, Brisele, 13.9.2017., 
COM(2017) 494 final. 
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28 Daži piemēri par ievērojamiem Ķīnas ieguldītāju veiktiem uzņēmumu iegādes 
darījumiem Eiropas Savienībā: 

o 2012. gads — Energias de Portugal iegāde par 3,5 miljardiem USD, energoapgādes 
uzņēmums, Portugāle; 

o 2014. gads — CDP Reti iegāde par 2,8 miljardiem EUR, pārvaldītājsabiedrība, 
sabiedriskie pakalpojumi, Itālija; 

o 2015. gads — Pirelli iegāde par 7,7 miljardiem EUR, automobiļu aprīkojums un 
rezerves daļas, Itālija; 

o 2017. gads — Logicor iegāde par 14 miljardiem EUR, pārvadājumu pakalpojumi un 
loģistika, Apvienotā Karaliste26. 

                                                                 
26 Rhodium Group pārrobežu uzraudzība (CBM), “Ķīnas Tautas Republikas tiešie ieguldījumi 

Eiropas Savienībā “, 2019. gada 1. ceturksnis, atjauninājums, publiski pieejamā versija, 
Ņujorka, 2019. g. 
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4. ERP kopsavilkums par ES riskiem un 
iespējām 
29 Izstrādājot, pieņemot un īstenojot politikas dokumentus par ES un Ķīnas 
attiecībām un, it īpaši, par Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītajām problēmām, 
Komisijas dienesti un EĀDD nosaka un izvērtē attiecīgos riskus un iespējas. Saskaņā ar 
šo dienestu sniegto informāciju šī pastāvīgi notiekošā izvērtēšana ir balstīta uz 
informāciju, ko sniedz dažādi avoti, tostarp citas ES struktūras, dalībvalstis, trešās 
valstis un eksperti, kas veic darbu dažādās politikas jomās. Tomēr mēs konstatējām, ka 
nav pieejama formāla un visaptveroša analīze par ES riskiem un iespējām, ko rada 
Ķīnas ieguldījumu stratēģija. 

30 Tādēļ šā mūsu apskata ietvaros mēs izveidojām mūsu pašu sarakstu ar Ķīnas 
ieguldījumu stratēģijas radītajiem riskiem un sniegtajām iespējām, pamatojoties uz 
publiski pieejamo informāciju un apspriedēm ar ekspertiem. Izmantojot starptautisku 
riska pārvaldības satvaru27, mēs pievērsāmies riskiem un iespējām un tos klasificējām 
atbilstīgi veidiem, kā redzams turpmāk. Šo risku un iespēju, kā arī to avotu plašāks 
apraksts sniegts VI pielikumā. Visi uzskaitītie riski un iespējas attiecas uz Ķīnu, bet tie 
var attiekties arī uz ES attiecībām ar citām valstīm. Daži riski un iespējas var skart 
ES tieši, savukārt citi var ietekmēt ES politiku trešās valstīs. 

31 ERP pārskats par riskiem sniegts 2. tabulā. Vairāk nekā puse risku pēc būtības ir 
politiski vai ekonomiski. Turklāt ir arī citi riski, kas saistīti ar sociālo jomu, tehnoloģijām, 
juridiskiem apsvērumiem un vidi. Šajā apskatā minētie 18 riski nav visi riski, un tiem 
nav vienādi būtiska nozīme, proti, daži no tiem rada lielāku apdraudējumu ES nekā citi. 
Piemērus par riskiem esam snieguši 3. izcēlumā. 

                                                                 
27 Tredveja komisijas organizāciju atbalsta komiteja (COSO), “Integrating with Strategy and 

Performance”, 2017. gada jūnijs. 
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2. tabula. Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītie riski ES 

Veids Nr. Kopsavilkums par riskiem 

Politiskie riski  

R.1 Ķīnas ieguldījumi jutīgos vai stratēģiski nozīmīgos aktīvos Eiropā 
var ietekmēt drošību un sabiedrisko kārtību. 

R.2 
Atsevišķas dalībvalstis, kas slēdz saprašanās memorandus par 
sadarbību saistībā ar iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš”, var 
apdraudēt ES vienotību. 

R.3 
Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” projekti var mazināt dalībvalstu 
īpašumtiesisko dalību stratēģiski nozīmīgā valsts infrastruktūrā, 
un tas var radīt ģeopolitiskas sekas. 

R.4 
Ķīnas ieguldījumi paplašina pārrobežu infrastruktūras 
savienojamību, ko izmanto starptautiski organizētās noziedzības 
grupējumi kontrabandas veikšanai. 

Ekonomiskie 
riski 

R.5 Savstarpības trūkums ES un Ķīnas attiecībās, ko rada Ķīnas 
uzņēmumu netaisnīgās ekonomiskās priekšrocības. 

R.6 

ES un Ķīnas infrastruktūras programmas var nebūt pietiekami 
koordinētas, un tas var radīt iztrūkstošus elementus savienotības 
infrastruktūrā, vai var tikt īstenoti ieguldījumu projekti, kuri 
savstarpēji konkurē vai dublējas (*).  

R.7 Ķīnas VPU finansē nepārvaldāmus parādus ES un trešās valstīs, kā 
rezultāts ir saistību neizpilde, zaudējot stratēģiski svarīgu 
nodrošinājumu. 

R.8 Kaitējums ES ilgtermiņa konkurētspējai, ko rada uzspiesta 
tehnoloģiju pārnese Ķīnai.  

R.9 Ķīnas preču imports ES par cenām, kas ir zemākas par ražošanas 
izmaksām. 

R.10 Ietekme uz ES ekonomiku, ko rada tās piegādes ķēžu, kurās 
iesaistīti ievērojamākie Ķīnas piegādātāji, nelabvēlīgi 
satricinājumi.  
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Veids Nr. Kopsavilkums par riskiem 

Sociālie riski R.11 Ķīnas uzņēmumi, kuri iesaistīti ārvalstu ieguldījumu veikšanā, 
neievēro darba ņēmēju darba tiesības un sociālās tiesības.  

Ar tehnoloģijām 
saistīti riski 

R.12 
Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” projekti nav pietiekami 
atbilstīgi ES datu drošības noteikumiem, un tas padara 
ES neaizsargātu pret kiberuzbrukumiem. 

R.13 
Ķīnas transporta infrastruktūra nav atbilstīga ES un 
starptautiskajiem standartiem, un tādēļ tiek zaudēta pozitīvā 
ietekme. 

Juridiskie riski 

R.14 Ķīnas ieguldījumi nav atbilstīgi ES finanšu noteikumiem, 
piemēram, par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. 

R.15 Tiesības īstenot ES infrastruktūras projektus nepareizi tiek 
piešķirtas Ķīnas uzņēmumiem, kuri nosaka mākslīgi zemas cenas. 

R.16 ES pašu resursu aprēķinus ietekmē krāpšana muitas nodokļa un 
PVN jomā saistībā ar importu no Ķīnas. 

Vides riski 

R.17 Ķīnas uzņēmumi neievēro ES un starptautiskos vides vai 
pārvaldības standartus, kas veicina ilgtspēju. 

R.18 

Arvien ciešāka savstarpējā saistība globalizētā pasaulē (tostarp 
Ķīnas transporta ceļi iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” 
īstenošanas teritorijā) ietekmē sabiedrības veselību, paātrinot 
slimību izplatību. 

Piezīme(*): Komisijas dienesti un EĀDD neuzskata šo risku par svarīgu, ņemot vērā politisko realitāti, un 
uzskata, ka infrastruktūras koordinēšanas jautājums ir pretrunā ES pašreizējai politikai. 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta (ERP). 

3. izcēlums. 

Piemēri par Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītajiem riskiem ES 

Pārmērīgas parādsaistības trešās valstīs un stratēģiski nozīmīga nodrošinājuma 
zaudēšana  

Lai īstenotu iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš”, Ķīna ir aizdevusi finansējumu, 
pietiekamā mērā neņemot vērā projektu ilgtermiņa ilgtspēju, kā arī nepievēršot 
pienācīgu vērību aizņēmēju finansiālajai situācijai. Tas ir veicinājis pārmērīgu 
parādsaistību rašanos trešās valstīs, tādās kā Pakistāna, Tadžikistāna, Kirgizstāna, 
Šrilanka, Maldīvija un ES kandidātvalsts Melnkalne28. Šis risks, iespējams, varētu 
realizēties arī ES, ja šādu iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” projektu finansēšanu 
veiktu dalībvalstīs.  

                                                                 
28 Hurley, J., Morris, S. un Portelance, G., “Examining the Debt Implications of the Belt and 

Road Initiative from a Policy Perspective”, Globālās attīstības centrs, GAC politikas 
dokuments Nr. 121, 2018. gada marts. 
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Saistībā ar risku R.7 ir bijuši vairāki piemēri, kad stratēģiska valsts infrastruktūra 
izmantota kā nodrošinājums. Hambantotas starptautiskā osta Šrilankā ir valsts un 
stratēģiskas nozīmes objekts. Šrilankas valdība 2017. gadā nespēja atmaksāt Ķīnas 
aizdevumu, un daļa ostas tika nodota uzņēmumam China Merchants Port Holdings 
nomā uz 99 gadiem par 1,12 miljardiem USD29. 

Intelektuālā īpašuma (IĪ) un tehnoloģiju nodošanas gadījumi 

Daudzi no iepriekš 2. tabulā minētajiem riskiem, ja tie īstenotos, negatīvi 
ietekmētu mērķi panākt savstarpību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES un 
Ķīnas attiecībās. Riska R.8 aprakstā minēta tehnoloģiju nodošana, ko veic Eiropas 
uzņēmumi Ķīnas uzņēmumiem. Eiropas Tirdzniecības kameras Ķīnā publicētajā 
2019. gada uzņēmumu uzticēšanās apsekojuma ziņojumā minēts, ka 20 % 
respondentu izjuta spiedienu nodot tehnoloģijas, lai saglabātu piekļuvi tirgum 
Ķīnā, un šāds stāvoklis skaidri liecina, ka ES un Ķīnas attiecībās trūkst 
abpusējības30. 

Vides standarti un klimata pārmaiņas 

Risks R.17 saistīts ar to, ka Ķīnas uzņēmumi neievēro ES vides standartus. Eiropas 
zaļais kurss31 ir Eiropas Komisijas galvenā prioritāte. Viens no tā mērķiem ir līdz 
2050. gadam panākt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju līmeni. Lai gan 
iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” otrajā forumā starptautiskās sadarbības 
veicināšanai, kurš notika 2019. gadā, tika paziņots, ka tiks īstenota “atvērta, videi 
draudzīga un nekaitīga sadarbība”32, iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” ietvaros 
joprojām tiek īstenoti projekti, kas saistīti ar elektroenerģiju, kuru ražo no oglēm. 
Viens šāds no Ķīnas aizdevumiem finansēts projekts tiek plānots Bosnijā un 
Hercegovinā33, kas ir potenciāla ES kandidātvalsts. 

Sabiedrības veselība  

Nesenā Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka savstarpējā saistība globalizētā 

                                                                 
29 Ferchen, M. un Perera, A., “Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way 

Street”, Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, 2019. gada jūlijs; Panda, A., “Sri Lanka 
Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease”, The Diplomat, 
2017. gada decembris. 

30 Eiropas Tirdzniecības kamera, 2019. gada uzņēmumu uzticēšanās apsekojums. 

31 Eiropas zaļais kurss, COM(2019) 640 final. 

32 Viņa Ekselences Ķīnas Tautas Republikas prezidenta Xi Jinping atklāšanas runa iniciatīvas 
“Viena josla, viens ceļš” otrā foruma starptautiskās sadarbības veicināšanai atklāšanas 
ceremonijā, Ķīnas Tautas Republikas Ārlietu ministrija, Pekina, 2019. gada 26. aprīlis. 

33 Mardell, J., “China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools”, Foreign Policy, 2019. gada maijs. 
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pasaulē rada risku sabiedrības veselībai. Šis risks ietekmē daudzas valstis visā 
pasaulē. Pētījumi rāda, ka patogēni tagad izplatās tālāk, ātrāk un lielākos apjomos 
nekā iepriekš34. Tā kā Ķīna patlaban ir vadošā transporta infrastruktūras 
nodrošinātāja visā pasaulē, riska R.18 aprakstā uzsvērts tas, ka jaunie transporta 
maršruti iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošanas teritorijā var radīt risku 
sabiedrības veselībai ES un tās kaimiņvalstīs, ja netiks īstenotas pienācīgas 
pārbaudes un sanitārijas piesardzības pasākumi. 

32 ERP pārskats par iespējām sniegts 3. tabulā. Visām minētajām iespējām ir 
politisks vai ekonomisks raksturs. Piemēri sniegti 4. izcēlumā. 

                                                                 
34 Tatem, A.J., Rogers, D.J., Hay, S. I., “Global Transport Networks and Infectious Disease 

Spread”, Advances in Parasitology, Elsevier Public Health Emergency Collection, 62. sējums, 
2006. g. 
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3. tabula. Ķīnas ieguldījumu stratēģijas sniegtās iespējas ES 

Veids Nr. Kopsavilkums par iespējām 

Politiskās 
iespējas 

O.1 Ķīnas ieguldījumi ES var veicināt kopīgu interešu īstenošanu, 
stiprinot divpusējās attiecības. 

O.2 Ķīnas ieguldījumi veicina mieru un drošību ES kaimiņvalstīs un 
jaunattīstības valstīs. 

Ekonomiskas 
iespējas 

O.3 ES un Ķīnas sadarbība palielina starptautiskās aizdošanas spējas, 
veicinot ekonomikas izaugsmi. 

O.4 Ķīnas ieguldījumi ES kaimiņvalstīs un jaunattīstības valstīs sekmē 
ES mērķu sasniegšanu, palielinot ekonomikas izaugsmi. 

O.5 Tā kā Ķīnas ārvalstu valūtas rezerves tiek konvertētas, lai 
iegādātos euro denominētus aktīvus, euro vērtība palielinās. 

O.6 
Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošana paplašina 
tirdzniecību, uzlabojot savienojamību un samazinot tirdzniecības 
izmaksas ES un citās valstīs. 

O.7 
Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošana veicina dzelzceļa 
pārvadājumu (komercpārvadājumu) turpmāko attīstību kā 
alternatīvu gan jūras, gan arī gaisa pārvadājumiem Eiropas 
Savienībā. 

O.8 Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošana līdzsvaro 
ES ienākošās un izejošās kravu plūsmas. 

O.9 Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošana sniedz stimulu 
muitas procedūru pilnveidei, lai uzlabotu savienojamību. 

O.10 ES uzņēmumu veikta transporta infrastruktūras būvniecība 
Vidusāzijā veicina iespējamu prasmju apmaiņu starp ES un Ķīnu. 

O.11 Jaunāko tehnoloģiju izmantošana ES sniedz iespēju veicināt 
ES standartus un spējas digitalizācijas jomā. 

O.12 ES dažādo ārvalstu ieguldījumu īpašumtiesiskās dalības riskus, 
mazinot iespējamo atkarību no atsevišķām valstīm.  

O.13 
Tādas ES nozares kā augstākā izglītība, pētniecība, kultūras un 
radošās industrijas labvēlīgi ietekmē sadarbība un apmaiņa ar 
Ķīnu. 

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.  
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4. izcēlums. 

Piemēri par Ķīnas ieguldījumu stratēģijas sniegtajām iespējām ES 

Uzlabota savienojamība un kravu plūsmas 

Ķīnas VPU COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO) ir iegādājies daļas Eiropas 
ostu terminālos tādās pilsētās kā Valensija, Roterdama, Antverpene un Pireja. 

Piemēram, Pirejas ostas gadījumā 

— COSCO Shipping Group kopš 2016. gada augusta ir Pirejas ostas pārvaldes 
iestādes vairākuma akcionārs, kas ekspluatē 1. termināli; 

— COSCO Pacific izmanto 2. termināli saskaņā ar 35 gadu koncesiju, kas 
parakstīta 2008. gadā. 

Vienošanās starp Pirejas ostas pārvaldes iestādi un COSCO uzlaboja savienojamību 
(O.6) un kravu plūsmas (O.8). Minētā vienošanās nodrošināja iespēju veikt 
ieguldījumus jaunās piestātnēs, kā arī izveidot dzelzceļa savienojumu starp ostas 
termināļiem un valsts dzelzceļu sistēmu. Pasaules Banka ziņo, ka Pirejas 
konteineru caurlaides spēja gadā laikposmā no 2007. līdz 2016. gadam palielinājās 
par 168 %35. Grieķijas ostas rādītāji turpina uzlaboties, un 2019. gadā tā bija viena 
no četrām ietekmīgākajām ostām Eiropā konteineru pārkraušanas ziņā pēc 
Roterdamas, Antverpenes un Hamburgas.  

Akadēmiskā un pētnieciskā sadarbība 

Kā minēts iespējas O.13 aprakstā, ieguvumus var nodrošināt arī akadēmiskā un 
pētnieciskā sadarbība. Tādas ES nozares kā augstākā izglītība, pētniecība, radošās 
un kultūras industrijas var gūt labumu no akadēmiskās sadarbības ar Ķīnu, 
īstenojot programmas “Erasmus+” un Žana Monē vārdā nosauktās darbības, kā arī 
pētniecības iniciatīvas saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”. 2019. gada 
martā Marijas Kirī vārdā nosauktajās darbībās bija iesaistījušies 1034 Ķīnas 
pētnieki. Komisijas dienesti un EĀDD norāda, ka šī iespēja rada arī dažus riskus, 
piemēram, trūkst abpusējības. 

                                                                 
35 Pasaules Bankas grupa, “Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport 

Corridors”, 2019. gada jūnijs. 
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5. ES reakcija uz Ķīnas ieguldījumu 
stratēģiju 

ES pārvaldības kārtība  

33 ES sistēmas ietvaros pieejamā kompetence ir spēja pieņemt tiesību aktus dažādās 
politikas jomās. Gan ES, gan tās dalībvalstīm ir kompetence politikas jomās, kas 
saistītas ar ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju. Dažas jomas, tādas kā valsts 
drošība, ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. Savukārt citas jomas ir ES ekskluzīvā 
kompetencē, piemēram, konkurences noteikumi, kas nepieciešami iekšējā tirgus 
darbībai. Dažās jomās, tostarp enerģētika un transports, kompetence ir dalīta, proti, 
gan ES, gan dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus. 

34 Politikas jomās, kurās saskaņota ES pieeja varētu būt priekšrocība (sk. 5G drošības 
piemēru 5. izcēlumā), ES un tās dalībvalstu atsevišķa kompetence nozīmē, ka darbojas 
vairāki lēmumpieņēmēji (ES iestādes, valstu valdības) ar, iespējams, atšķirīgiem 
viedokļiem un pieejām. Tas var apgrūtināt visai ES svarīgu problēmu savlaicīgu un 
koordinētu risināšanu. 
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5. izcēlums. 

5G drošība un dalībvalstis 

Ķīnas 5G iekārtu izmantošanu kritiskā ES infrastruktūrā daudzi uzskata par 
potenciālu apdraudējumu. 5G tehnoloģija ir joma, kurā saskaņota ES pieeja varētu 
nodrošināt priekšrocības, it īpaši saistībā ar kiberdrošības apsvērumiem, kas var 
ietekmēt iekšējā tirgus darbību. 

Ņemot vērā dalībvalstu ekskluzīvo kompetenci attiecībā uz valsts drošību, tās ir 
atšķirīgi reaģējušas uz sadarbību ar Ķīnu 5G jomā. Dažas valstis, piemēram, Vācija 
un Beļģija, īstenoja piesardzīgu pieeju, taču turpināja sadarboties ar Ķīnas 
tehnoloģiju uzņēmumu Huawei, lai izvērstu 5G tīklus. Savukārt Čehijas Republika 
pārtrauca sadarbību ar Ķīnas 5G tehnoloģiju piegādātājiem pēc tam, kad tās 
Nacionālais kiberdrošības centrs 2018. gadā izdeva brīdinājumu.  

Pēc Eiropadomes 2019. gada aicinājuma īstenot saskaņotu pieeju 5G jomā 
Komisija izdeva ieteikumu ar pamatnostādnēm dalībvalstīm par 5G tīklu drošību. 
Pēc tam — 2020. gada janvārī — tika sagatavots instrumentu kopums valstu risku 
mazināšanas pasākumu īstenošanai. Galu galā saskaņota pieeja 5G Eiropas 
Savienībā būs atkarīga no ES dalībvalstu savstarpēji saskaņotas nostājas. 

35 Politikas pasākumi ES un Ķīnas stratēģijas īstenošanai (sk. 4. tabulu) tiek ierosināti 
paziņojumos, ko kopīgi publicē Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (AP/PV). Tie tiek īstenoti ar ES iekšējiem tiesību aktiem 
(regulām vai direktīvām), ko pieņem Padome un Eiropas Parlaments, vai ar Padomes 
pieņemtiem ārpolitikas nostājas dokumentiem. Šāda vienprātīgas lēmumu 
pieņemšanas procesa trūkums ir tā radītais risks, ka ES problēmas netiek savlaicīgi 
risinātas. 

ES iestāžu reakcija 

Galveno stratēģisko dokumentu izstrādes process 

36 Šajā sadaļā mēs aprakstām to, kā tiek izstrādāti ES galvenie stratēģiskie 
dokumenti ES un Ķīnas programmas īstenošanai, pievēršot īpašu vērību: 

o ES darbības stratēģiskajam satvaram; 

o ieinteresēto personu iesaistei procesā. 
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37 Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas
jautājumos (AP) ir kopīgi publicējuši vairākus stratēģiskos dokumentus par ES un Ķīnas 
attiecībām, kas ietver ES iestāžu reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju. Tālāk 9. attēlā 
redzams ES un Ķīnas stratēģiskais hronoloģiskais pārskats, ietverot daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS), un parādīta šā satvara sarežģītība un termiņu pārklāšanās. Ir pieņemti vēl 
citi būtiski stratēģiskie dokumenti, kas veicina ES politikas attiecībā uz Ķīnu īstenošanu. 
Šie dokumenti, piemēram, jaunā Eiropas industriālā stratēģija (2020. gada marts) vai 
digitālā stratēģija “Eiropas digitālās nākotnes veidošana” (2020. gada februāris), nav 
izstrādāti konkrēti attiecībā uz Ķīnu. 

9. attēls. ES un Ķīnas stratēģiskais hronoloģiskais pārskats, ietverot DFS

36 Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS), “The Juncker Commission's ten priorities, An 
end-of-term assessment”, padziļināta analīze, 2019. gada maijs. 

37 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai un Reģionu komitejai “Komisijas darba programma 2016. gadam — “Nav īstais 
brīdis, lai rīkotos kā ierasts””, Strasbūra, 2015. gada 27. oktobris, COM(2015) 610 final. 

ES un Ķīnas savienojamības platforma (no 2015. g.)

Stratēģija par Eiropas un Āzijas savienojamību (no 2018. g.)

Ž.-K. Junkera vadītās Komisijas 
prioritātes

(2014.–2019. g.) 
Urzulas fon der Leienas vadītās 

Komisijas prioritātes (2019.–2024. g.)   

Finansējums

ES galvenie 
stratēģiskie 
dokumenti 

2014.–2020. g. DFS 2021.–2027. g. DFS

2013. g. 2014. g. 2015. g. 2016. g. 2017. g. 2018. g. 2019. g. 2020. g. 2021. g. 2022. g. 2023. g. 2024. g. 2025. g. 2026. g. 2027. g.

Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz ES publiski pieejamajiem dokumentiem. 

38 Ž.-K. Junkera vadītā Komisija noteica desmit ES politikas prioritātes 2014.–
2019. gadam36. Saistībā ar 9. prioritāti — “Eiropai kļūt par spēcīgāku dalībnieci 
pasaules līmenī” — Komisijas 2016. gada darba programmā (KDP)37 pirmo reizi tika 
minēts mērķis stiprināt divpusējās attiecības un atjaunināt īpaši pielāgotas stratēģiskās 
pieejas, it īpaši attiecībā uz Ķīnu. Šīs prioritātes, kā arī 6. prioritātes — “līdzsvarota un 
progresīva tirdzniecības politika globalizācijas iespēju izmantošanai” — mērķis bija 
veicināt saskaņotu pieeju savienojamībai, padziļinot tirdzniecības un investīciju 

“ES jaunās stratēģijas par attiecībām ar Ķīnu elementi” (2016. g.)
“ES un Ķīna — stratēģiska perspektīva” (2019. g.)

Ķīnas 
ieguldījumu 
stratēģijas

Stratēģija 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā” (2015.–2025. g.)

Stratēģijas “Going Global” 1. kārta (1999.–2012. g.) un 2. kārta (no 2013. g.)

Ķīnas iniciatīva “Viena josla, viens ceļš” (2013.–2049. g.)

Komisijas 
prioritātes
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attiecības ar Ķīnu, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus, intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību un ciešāku sadarbību augsta līmeņa tehnoloģiju jomā, kā arī 
īstenojot dialogu par ekonomikas reformu, cilvēktiesībām un rīcību klimata politikas 
jomā38. Šai sakarā 2015. gadā tika izveidota ES un Ķīnas savienojamības platforma 
(sk. 6. izcēlumu), lai veicinātu sadarbību ar Ķīnu. 

6. izcēlums. 

ES un Ķīnas savienojamības platforma 

Eiropas Komisija un Ķīnas Nacionālā attīstības un reformu komisija 2015. gada 
septembrī parakstīja saprašanās memorandu par savienojamības platformas 
izveidi. 

Šīs platformas vispārējais mērķis ir 

— uzlabot informācijas apmaiņu, 

— veicināt optimālus transporta savienojamus un to uzlabošanu, kā arī veidot 
saistīto rīcībpolitiku un projektu sinerģiju, proti, sinerģiju Eiropas transporta 
tīkla (TEN-T) un Ķīnas iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” starpā, kā arī 

— veidot sadarbības iespējas Ķīnas un ES uzņēmumiem un atvērtu un 
pārredzamu vidi, kā arī vienlīdzīgus konkurences apstākļus ieguldījumiem 
transporta un citās jomās. 

Platformas augstākais darbības līmenis ir ikgadējā priekšsēdētāju sanāksme, un šo 
samitu rezultāti tiek apkopoti kopīgā paziņojumā. 

Līdz mūsu apskata sagatavošanai šīs platformas darbības galvenais rezultāts bija 
darba uzdevums veikt kopīgu pētījumu par tematu “Uz ilgtspējīgu dzelzceļa 
transportu balstīti visaptveroši transporta koridori starp Eiropu un Ķīnu”39 
(2019. g.), lai noteiktu piemērotākos un ilgtspējīgākos uz dzelzceļa transportu 
balstītos visaptverošos transporta koridorus. 

                                                                 
38 Eiropas Ārējās darbības dienests, “Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe - A 

Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy”, 2016. gada jūnijs, 
37. un 38. lpp. 

39 Darba uzdevums veikt kopīgu pētījumu par tematu “Uz ilgtspējīgu dzelzceļa transportu 
balstīti visaptveroši transporta koridori starp Eiropu un Ķīnu”, MOVE ĢD, tīmekļa vietne, 
pēdējo reizi atjaunināta 2020. gada 9. jūnijā. 
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39 2019. gada septembrī Urzulas fon der Leienas vadītā Komisija publicēja 
pamatnostādnes40 2019.–2024. gadam, nosakot sešas prioritātes. Lai gan tas nav tieši 
minēts, ES un Ķīnas politiku skar vairākas Komisijas iniciatīvas, it īpaši šādas: 

o ES nozīmes stiprināšana starptautiskās sarunās, lai Eiropa kļūtu par pasaulē pirmo 
klimatneitrālo kontinentu; 

o kopīgu standartu izstrāde jaunai tehnoloģiju paaudzei (piemēram, 5G tīkliem) un 
iespēju radīšana cilvēkiem ar izglītības un prasmju palīdzību; 

o ES cīņa pret noziedzību un Muitas savienības stiprināšana, lai labāk aizsargātu 
vienoto tirgu; 

o ES unikālā atbildīgas globālās līderes zīmola stiprināšana. 

40 Pēdējā laikā pieņemti trīs būtiski stratēģiskie dokumenti, kuros izklāstīta 
ES iestāžu reakcija uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju. Skatīt 4. tabulu. 

                                                                 
40 Urzula fon der Leiena, “Eiropas Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem. Mana 

programma Eiropai — politikas pamatnostādnes nākamajai Eiropai Komisijai (2019.–2024.), 
2019. g. 
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4. tabula. Kopsavilkums par trim būtiskiem stratēģiskajiem 
dokumentiem, kuros ietverta ES iestāžu atbildes reakcija uz Ķīnas 
ieguldījumu stratēģiju 

Paziņojums Kopsavilkums 

“ES jaunās stratēģijas 
par attiecībām ar Ķīnu 
elementi”, 2016. gada 
jūnijs 

o Pamats ES pašreizējām rīcībpolitikām attiecībā uz Ķīnu; 
o 47 galvenās darbības; 
o aicina aizsargāt ES intereses, Komisijas dienestiem un 

EĀDD veicināt universālās vērtības, kuru pamatā ir trīs 
ANO pīlāri, kas balstīti uz konstruktīvu pieeju atšķirībām; 

o atgādina dalībvalstīm, ka visos divpusējos nolīgumos ar 
Ķīnu jāņem vērā un jāaizsargā ES intereses; 

o paredz, ka stratēģijas īstenošana tiek regulāri pārskatīta un 
ka nepieciešamības gadījumā tā tiek atjaunināta. 

“Eiropas un Āzijas 
savienojamība — 
ES stratēģijas 
pamatelementi”, 
2018. gada septembris 

o Lai gan šis stratēģiskais dokuments par ilgtspējīgu, 
visaptverošu un uz starptautiskiem noteikumiem balstītu 
savienojamību neattiecas tieši uz Ķīnu, tajā ir aplūkota 
Eiropas un Āzijas, tātad arī Ķīnas, ilgtspējīgas 
savienojamības stratēģija; 

o 17 galvenās darbības; 
o galvenie mērķi: 

1) veicināt transporta tīklu, energotīklu un digitālo tīklu 
attīstību starp Eiropu un Āziju; 

2) stiprināt partnerības ar trešām valstīm, reģioniem un 
starptautiskajām organizācijām Āzijā; 

3) stiprināt sadarbību izglītības, pētniecības, inovācijas, 
kultūras, sporta un tūrisma jomā. 

“ES un Ķīna — 
stratēģiska 
perspektīva”, 
2019. gada marts 

o Trīs galvenie mērķi: 
1) pamatojoties uz skaidri definētām interesēm un 

principiem, padziļināt ES sadarbību ar Ķīnu, lai 
veicinātu kopīgas intereses pasaules līmenī; 

2) panākt līdzsvarotākas un abpusēji izdevīgākas 
ekonomiskās attiecības; 

3) pielāgoties mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem 
un stiprināt politiku vietējā līmenī, kā arī rūpniecisko 
pamatu; 

o 10 galvenās darbības. 

Avots: Komisijas un AP kopīgie paziņojumi JOIN(2016) 30 final, JOIN(2018) 31 final un JOIN(2019 5 final. 

41 Trīs iepriekš minētie stratēģiskie dokumenti tika apspriesti Padomē — pirmās 
divas stratēģijas tika apstiprinātas pilnībā, savukārt, izskatot pēdējo dokumentu, 
(2019. gada stratēģisko perspektīvu), tika apstiprināta lielāka daļa tajā iekļauto 
priekšlikumu. 
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42 Šo stratēģisko dokumentu pieņemšanas process ietvēra Komisijas dienestu un 
EĀDD iekšējās apspriedes. Ārējās apspriedes ar dalībvalstīm notika pirms dokumentu 
pieņemšanas Padomē, rīkojot diskusijas attiecīgajās Padomes darba grupās un 
komitejās, kā arī diskusijas ar uzņēmumu asociācijām un politiskajiem fondiem. Taču 
saskaņā ar Komisijas dienestu un EĀDD sniegto informāciju atsevišķa apspriešanās ar 
dalībvalstīm un ārējām ieinteresētajām personām netika rīkotas attiecībā uz 
2019. gada ES un Ķīnas stratēģisko perspektīvu, jo bija jārīkojas ātri un saskaņoti. Tā 
vietā plašas diskusija par Ķīnu ar šīm ieinteresētajām personām notika visu gadu 
2018. un 2019. gadā, un šīs diskusijas tika pilnībā ņemtas vērā. Komisijas dienesti un 
EĀDD atzīmē, ka ar to arī ir skaidrojama 2019. gada stratēģiskās perspektīvas pozitīvā 
uzņemšana. 

43 Stratēģiskajos dokumentos paredzētas 74 darbības. VII pielikumā mēs šīs 
darbības esam sagrupējuši 10 plašākās ES reakcijas jomās. To kopsavilkums sniegts 
5. tabulā. 

5. tabula. ERP veikts 74 darbību apkopojums desmit tematiskajās 
kategorijās 

Kategorijas  Darbību 
skaits  

A. ES vērtību veicināšana, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) trim pīlāriem (cilvēktiesības, miers un drošība, 
attīstība) 

7 

B. ES vienotības saglabāšana 5 

C. Savstarpība ar mērķi līdzsvarot attiecības un panākt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus  17 

D. Kropļojošas ietekmes uz ES iekšējo tirgu novēršana 2 

E. Ilgtspējīga ekonomikas attīstība un laba pārvaldība 16 

F. Cīņa pret klimata pārmaiņām un vides aizsardzība 4 

G. Pasaules mēroga sabiedrības veselības problēmas 1 

H. Iesaistes miera un drošības jomā stiprināšana 10 

I. Starpkultūru izpratnes un sadarbības inovācijas jomā veicināšana  4 

J. Ārpolitikas pieejas paplašināšana  8 
Avots: Eiropas Revīzijas palāta. 
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Reakcijas pielāgošana ES riskiem un iespējām 

44 Šajā sadaļā mēs aprakstām, kā ES darbības ir pielāgotas 4. sadaļā minētajiem 
riskiem un iespējām. Mēs riskus un iespējas grupējām atbilstīgi tematiskajām 
kategorijām (sk. 5. tabulu), trīs stratēģiskajos dokumentos minētajām 74 darbībām 
(sk. VII pielikumu) un sagatavotajam apkopojumam (sk. VIII pielikumu). 

45 Veicot apskatu, konstatējām, ka šajos stratēģiskajos dokumentos paredzētās 
darbības aptver gandrīz visus riskus un iespējas, izņemot trīs riskus, un tie ir: 

o R.6 — risks, ka ES un Ķīnas infrastruktūras programmas var nebūt pietiekami 
koordinētas, un tas var radīt iztrūkstošus elementus savienotības infrastruktūrā, 
vai var tikt īstenoti ieguldījumu projekti, kuri savstarpēji konkurē vai dublējas41; 

o R.10 — risks, ka ES ekonomiku negatīvi ietekmē tās piegādes ķēžu, kurās iesaistīti 
ievērojami Ķīnas piegādātāji, nelabvēlīgi satricinājumi; 

o R.18 — risks, ka ciešāka savstarpējā saistība globalizētā pasaulē (tostarp Ķīnas 
transporta ceļi iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošanas teritorijā) ietekmē 
sabiedrības veselību, paātrinot slimību izplatību. 

46 Vairākas iniciatīvas īstenotas, ievērojot savstarpības principu, nodrošinot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus un novēršot kropļojošu ietekmi uz ES iekšējo tirgu 
(tematiskās kategorijas C un D 5. tabulā). Mēs 7. izcēlumā kā piemēru esam minējuši 
vienu konkrētu ES darbību, kas tiek īstenota 2019. gada stratēģiskās perspektīvas 
ietvaros. 

                                                                 
41 Sk. piezīmi aiz 2. tabulas. 
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7. izcēlums 

Tādas ES darbības piemērs, ko īsteno saistībā ar savstarpību un 
kropļojošas ietekmes uz ES tirgu novēršanu 

Sarunas par divpusēju visaptverošu nolīgumu par ieguldījumiem (VNI) ar Ķīnu 

ES tiecas atjaunināt ES un Ķīnas tirgus atvērtības līdzsvaru, risināt dažus svarīgus 
jautājumus saistībā ar vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un aizstāt divpusējos 
ieguldījumu līgumus (DIL) starp Ķīnu un dalībvalstīm (sk. 64. punktu) ar vienu ES un 
Ķīnas VNI. Sarunas tika uzsāktas 2012. gadā, un ES un Ķīnas 21. samitā, kas notika 
2019. gada 9. aprīlī, ES un Ķīna apņēmās panākt nepieciešamo progresu, lai 
2020. gadā noslēgtu VNI. 

Stratēģijas īstenošana  

47 Tālāk tekstā esam aprakstījuši ES un Ķīnas stratēģijas īstenošanas procesu, kas 
ietver divus būtiskus elementus, proti, atbildību par īstenošanu un finansēšanu42. 

48 No 74 darbībām 34 ir ES darbības, 38 ir divpusējās darbības, kas jāveic gan ES, gan 
arī Ķīnai, un divu darbību īstenošanai nepieciešama Ķīnas vienpusēja rīcība. Atbildība 
par šo darbību īstenošanu ir atkarīga no attiecīgās politikas jomas, un atbildīgā puse 
nav skaidri noteikta, piemēram, Komisijā MOVE ĢD uzrauga reakciju saistībā ar 
transportu, savukārt ENER ĢD atbild par reakciju saistībā ar enerģētiku. Šāda pieeja 
atbildības sadalei nosaka ciešākas koordinēšanas nepieciešamību darbības veiksmīgai 
īstenošanai. 

49 ES un Ķīnas stratēģija tika īstenota, neveicot iepriekšēju novērtējumu par 
ES finansējumu, kas nepieciešams, lai īstenotu šīs stratēģijas darbības, piemēram, ar 
infrastruktūru saistītas darbības, kā arī neparedzot ES finansējumu šim nolūkam. Kā 
atzīst Komisijas dienesti un EĀDD, to darīt neuzlika ne pienākums, ne vajadzība, un 
atbilstoši praksei, kas tiek īstenota attiecībās ar citiem stratēģiskajiem partneriem, 
minētie dienesti uzskata, ka lielāko daļu ES un Ķīnas savstarpējo darbību var īstenot, 
izmantojot pašreizējo ES programmu finansējumu. 

                                                                 
42 2018. gada 21. novembra paziņojums Komisijai “Pārvaldība Eiropas Komisijā”, 

C(2018) 7703. 
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50 Šīs pieejas negatīvais aspekts ir tāds, ka patlaban nav iespējams gūt vispārēju 
priekšstatu par ES izdevumiem, ko izmanto ES un Ķīnas stratēģijas īstenošanai, kaut arī 
šādi izdevumi ir. Mēs arī konstatējām piemērus par gadījumiem, kad no ES budžeta tika 
finansēti projekti, kas bija daļa no Ķīnas ieguldījumu stratēģijas. Lai gan šo projektu 
galvenais mērķis bija veicināt ES politikas programmu mērķu sasniegšanu, tika finansēti 
arī Ķīnas ieguldījumu stratēģijas projekti (sk. 8. izcēlumu). 

8. izcēlums 

ES finansējums Ķīnas ieguldījumu stratēģijas projektiem Eiropā 

Pelješacas tilts Horvātijā 

Komisija 2017. gadā piešķīra kohēzijas politikas finansējumu 357 miljonu EUR 
apmērā, lai segtu 85 % no Pelješacas tilta (Horvātija) būvniecības izmaksām. Šā 
projekta mērķis ir savienot dienvidu reģionu ap Dubrovniku ar pārējo 
kontinentālās Horvātijas daļu. Horvātijas iestādes 2018. gadā tiesības slēgt vienu 
no galvenajiem šā tilta būvniecības līgumiem43 piešķīra Ķīnas konsorcijam, ko 
vadīja VPU China Road and Bridge Corporation, un tādējādi tika finansēts projekts, 
kas ietilpst Ķīnas ieguldījumu stratēģijā44. 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) 

ES ir lielākā vienotā līdzekļu devēja starptautiskajai finanšu iestādei ERAB. ERAB ir 
aktīvi iesaistījusies daudzu to valstu ekonomikā, kuras šķērso iniciatīvas “Viena 
josla, viens ceļš” koridori, ja nepieciešams attīstīt infrastruktūru, lai atbalstītu 
stabilāku un lielākā mērā ilgtspējīgu izaugsmi. Ķīna kļuva par ERAB dalībnieci 
2016. gadā kā akcionāre ar mērķi izmantot ieguldījumu iespējas Austrumeiropā — 
reģionā, kas atrodas līdzās iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošanas 
koridoriem45. 

                                                                 
43 Brīfings par Zīda ceļu “Chinese Contractors Winning Bid for EU Funded Pelješac Bridge in 

Croatia Raises Eyebrows”, 2018. gada 10. maijs. 

44 Blockmans, S. un Hu., W., “Systemic rivalry and balancing interests: Chinese investment 
meets EU law on the Belt and Road”, Eiropas politikas pētījumu centrs (CEPS), 2019. gada 
marts. 

45 Makocki, M., “China’s Road: into Eastern Europe”, Eiropas Savienības Drošības izpētes 
institūts (EUISS), 2017. gada februāris. 
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51 ES saistībā ar Ķīnas ieguldījumu stratēģiju izmanto arī vairākus Eiropas Investīciju 
bankas (EIB) vai Eiropas Investīciju fonda (EIF) finanšu instrumentus ārpus ES budžeta 
(sk. 9. izcēlumu). 

9. izcēlums 

ES finanšu instrumentu saistība ar Ķīnas ieguldījumu stratēģiju Eiropā 

Eiropas Investīciju banka (EIB) 

EIB grupa finansē projektus Ķīnā. EIB 2018. gada maijā parakstīja nolīgumu ar 
Ķīnas banku Eximbank par ieguldījumiem, kas saistīti ar klimatu (300 miljoni EUR). 
Mērķis bija finansēt projektus ūdensapgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas, 
enerģētikas un transporta nozarēs46. 

Eiropas Investīciju fonds (EIF) 

Lai veidotu sinerģiju starp Ķīnas iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” un Investīciju 
plānu Eiropai (t. s. Junkera plānu), Eiropas Investīciju fonds un Zīda ceļa fonds 
(Ķīnas valsts ieguldījumu fonds valstīm pie iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” 
koridoriem) parakstīja vienošanās memorandu par Ķīnas un ES kopīga ieguldījumu 
fonda izveidi, kas varētu nodrošināt atbalstu ieguldījumu veikšanai 
500 miljonu EUR apmērā47 uzņēmumiem, kuriem piemīt potenciāls izvērst darbību 
starptautiskā mērogā. Mērķa nozares bija tās, kurās varēja veidot ciešu pārrobežu 
sinerģiju Ķīnas un rietumu valstu starpā48. 

Stratēģijas īstenošanas uzraudzība, ziņošana un izvērtēšana 

52 Veids, kādā darbības ir noteiktas, apgrūtina to īstenošanas progresa uzraudzību. 
No visām darbībām 54 % (40 darbības) ir konkrētas darbības un paredz sasniegt 
noteiktus rezultātus (konkrētas darbības). Ar šīm darbībām saistīti darbības rezultāti 
(piemēram, rādītāji) nav noteikti. Pārējie 46 % (34 darbības) ir vispārīgi noteiktas 
darbības, tām nav konkrētu mērķu un paredzētu rezultātu, kas jāsasniedz (vispārējas 
darbības). 

                                                                 
46 Eiropas Investīciju banka, “China Climate Eximbank Framework Loan”, 2017. gada 

21. septembris. 
47 Eiropas Investīciju fonds, “EIB Group cooperation with China to be strengthened with new 

EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative”, 2017. gada 2. jūnijs. 
48 Eiropas Investīciju fonds, “First EU-China investment platform backed by the Juncker Plan”, 

2018. gada 6. augusts. 
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53 Saskaņā ar Komisijas dienestu un EĀDD sniegto informāciju to attiecīgie 
ģenerāldirektorāti regulāri veic 74 darbību uzraudzību. Mēs atradām šo apgalvojumu 
apstiprinošus dokumentus tikai attiecībā uz desmit darbībām, kas noteiktas 
2019. gada ES un Ķīnas stratēģiskajā perspektīvā.  

54 Saistībā ar ziņošanu mūsu apskats parādīja, ka, izņemot dažas atsauces Komisijas 
dienestu un EĀDD izdotos vadības ziņojumos, proti, ikgadējos vadības plānos (IVP) un 
gada darbības pārskatos (GDP), īpaši ziņojumi ārējiem vai iekšējiem nolūkiem par trim 
galvenajiem stratēģiskajiem dokumentiem netiek sagatavoti. 

55 Mēs konstatējām, ka noteikta informācija par ES un Ķīnas stratēģijas īstenošanu 
un izvērtēšanu bija sniegta Komisijas ikgadējos vadības snieguma ziņojumos (VSZ), un 
secinājām, ka 2019. gada ES un Ķīnas stratēģiskā perspektīva tika izstrādāta, 
pamatojoties uz pārskatītu paziņojumu par esošo 2016. gada ES un Ķīnas stratēģiju. 
Taču nav veikts triju plānoto stratēģiju īpašs novērtējums. 

56 Šāda pieeja 74 darbību uzraudzībai, ziņošanai un izvērtēšanai apgrūtina iespēju 
pārliecināties par to, vai ar Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītajiem izaicinājumiem 
saistītie riski ir pietiekami samazināti un vai pilnībā tiek izmantotas stratēģijas radītās 
iespējas (sk. 29.–32. punktu). 

Dalībvalstu reakcija 

57 Dalībvalstis var sadarboties ar Ķīnu divpusējās attiecībās, un daži šādu attiecību 
modeļi aprakstīti tālāk tekstā. 

58 Ķīna izveidoja satvaru sadarbībai ar 17 Centrāleiropas un Austrumeiropas 
valstīm (CEAEV) (sk. 10. attēlu), kas plašāk zināms ar nosaukumu “17+1” (iepriekš — 
“16+1”), lai veicinātu uzņēmējdarbības un ieguldījumu attiecības. Satvars tika 
izveidots Budapeštā 2012. gadā sadarbībai starp Ķīnu un 16 CEAEV valstīm, tostarp 
valstīm ar komunisma režīma mantojumu. 
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10. attēls. ES dalībvalstis un CEAEV valstis 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju; karte — ©OpenStreetMap dalībnieki, kas 
licencēti atbilstīgi Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licencei (CC BY-SA). 

59 Sadarbības satvarā “17+1” ir iesaistījušās 12 dalībvalstis. Tām ir divpusējas 
attiecības ar Ķīnu saskaņā ar satvaru49, un šāda situācija apdraud ES rīcības 
saskaņotību. Turklāt satvars “17+1” var ietekmēt arī ES politikas īstenošanu 
Rietumbalkānos, jo piecas valstis satvarā “17+1” ir Rietumbalkānu valstis ar 
kandidātvalsts vai potenciālās kandidātvalsts statusu. 

                                                                 
49 Eiropas Ārlietu padome (ECFR), “China’s Investment in Influence: the Future of 

16+1 Cooperation”, 2016. gada decembris. 

Tikai Eiropas Savienība
Tikai “17+1”  
Kopā ES un “17+1”
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60 Eurostat datubāze rāda, ka “17+1” valstis nav piesaistījušas augstu Ķīnas ĀTI 
līmeni (sk. 11. attēlu). ieguldījumi ir koncentrēti piecās dalībvalstīs (Čehijas Republikā, 
Grieķijā, Ungārijā, Lietuvā un Polijā). No visām “17+1” valstīm Čehijas Republika 
saņēma lielākos ieguldījumus no Ķīnas — ir ziņots par ieguldījumiem 686 miljonu EUR 
apmērā uzkrātos ieguldījumos, kas ir 0,3 % no Ķīnas kopējiem (uzkrātajiem) ĀTI visā ES. 

11. attēls. Ķīnas ĀTI (uzkrātie ĀTI) CEAEV 2017. gada beigās 

 
Avots: Eurostat ĀTI statistika. 

61 Attiecības starp dalībvalstīm un Ķīnu, kā arī to sadarbība konkrētās jomās tiek 
formalizēta, noslēdzot saprašanās memorandus. Šādos saprašanās memorandos 
pausts kopīgs nodoms īstenot kopīgu rīcību bez juridiskām saistībām. Līdz šim 
15 dalībvalstis ir parakstījušas saprašanās memorandu ar Ķīnu par ieguldījumiem un 
projektiem, kas saistīti ar iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” (sk. 6. tabulu). 
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6. tabula. Dalībvalstu un Ķīnas noslēgtie saprašanās memorandi par 
iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” 

ES dalībvalsts 
Saprašanās memoranda par iniciatīvu 

“Viena josla, viens ceļš” parakstīšanas 
gads 

Bulgārija 2015. g. 

Čehijas Republika 2015. g. 

Ungārija 2015. g. 

Polija 2015. g. 

Rumānija 2015. g. 

Slovākija 2015. g. 

Latvija 2016. g. 

Horvātija 2017. g. 

Igaunija 2017. g. 

Grieķija 2017. g. 

Lietuva 2017. g. 

Slovēnija 2017. g. 

Malta 2018. g. 

Itālija 2019. g. 

Luksemburga 2019. g. 

Avots: ERP, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju. 

62 Dalībvalstis ir noslēgušas vēl citus saprašanās memorandus dažādās jomās — no 
sadarbības kodolenerģijas jomā (Francijas uzņēmums New Areva un Ķīnas uzņēmums 
National Nuclear Corporation, 2018. g.)50 līdz lidostu–māsu sadarbības (Sister Airport 
Relationship) izveidei (Ķīna un Somija, 2016. g.)51. 

                                                                 
50 World Nuclear News, “France and China enhance nuclear energy cooperation”, 2018. gada 

10. janvāris. 

51 Somijas Ārlietu ministrija, “Joint Action Plan between China and Finland on Promoting the 
Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019.–2023.”, UMFI, 2017. gada aprīlis, 
27. lpp. 
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63 Padomes lēmumā52 noteikts, ka dalībvalstīm ir pienākums informēt Komisiju par 
nolīgumiem, kas saistīti ar ekonomisko sadarbību un sadarbību rūpniecības jomā ar 
trešām valstīm, lai nodrošinātu atbilstību valstu un ES tirdzniecības politikai. Saskaņā ar 
Komisijas sniegto informāciju līdz šā apskata veikšanai Komisija nav informēta ne par 
vienu šādu dalībvalstu parakstītu saprašanās memorandu. 

64 Divpusējs ieguldījumu līgums (DIL) ir līgums starp divām valstīm par attiecīgo 
valstu ieguldītāju veikto ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību abu valstu teritorijā. 
Visas dalībvalstis, izņemot Īriju, ir noslēgušas DIL ar Ķīnu. Lielākā daļa DIL tika noslēgti 
līdz 2000. gadam, un vecākais spēkā esošais DIL ir noslēgts starp Zviedriju un Ķīnu 
1982. gadā53. ES vēlas aizstāt šos DIL ar vienu ES un Ķīnas VNI (sk. 7. izcēlumu). 

65 Nesen pieņemtā kopējā ES ĀTI izvērtēšanas mehānisma ietvaros, pamatojoties uz 
drošības un sabiedriskās kārtības apsvērumiem54, dalībvalstis piemēro savus valsts 
izvērtēšanas mehānismus55. Būtiski atšķiras gan šo mehānismu tvērums (ES iekšējo vai 
ārējo ĀTI izvērtēšana, atšķirīgas izvērtēšanas robežvērtības, aptvertās nozares, uz 
kurām neattiecas aizsardzība), gan arī struktūra (izvērtēšana pirms apstiprināšanas vai 
ĀTI ex post izvērtēšana)56. 2019. gada decembrī ĀTI izvērtēšanas mehānismu bija 
ieviesušas 14 dalībvalstis. Tās ir: Austrija, Dānija, Francija, Itālija, Latvija, Lietuva, 
Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Somija, Spānija, Ungārija un Vācija. 

66 Vairākas dalībvalstis ir publicējušas politikas dokumentus par to attiecībām ar 
Ķīnu, piemēram: 

o Zviedrijas valdības paziņojums “Pieeja ar Ķīnu saistīto jautājumu risināšanā” 
(2019. gada septembris); 

                                                                 
52 Padomes 1974. gada 22. jūlija Lēmums 74/393/EEK, kas nosaka saskaņošanas procedūru 

sadarbības nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm. 

53 Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konference, “International 
Investment Agreements Navigator (China)”, Investment Policy Hub, 2019. g. 

54 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Regula (ES) 2019/452, ar ko izveido 
regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai un kas piemērojama no 
2020. gada 11. oktobra. 

55 “List of screening mechanisms notified by Member States”, Ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšana, Eiropas Komisijas ziņu arhīvs, 2019. gada 10. aprīlis. 

56 “EU framework for FDI screening”, EPRS brīfings, 2018. gada janvāris. 



 48 

 

o dokuments “Nīderlande un Ķīna: jauns līdzsvars” (2019. gada maijs); 

o Ķīnas un Somijas kopīgs rīcības plāns, lai veicinātu uz nākotni vērstu jauna veida 
sadarbības partnerības īstenošanu 2019.–2023. gadā (2019. gada janvāris); 

o Ķīnas un Dānijas kopīgā darba programma 2017.–2020. gadam (2017. gada maijs). 

67 Reaģēšana uz lielāko daļu izaicinājumu, ko rada Ķīnas ieguldījumu stratēģija, ir 
gan ES iestāžu, gan arī dalībvalstu kompetence (sk. 33. un 34. punktu). Dažādi avoti 
liecina, ka dalībvalstis bieži nodibina divpusējas attiecības ar Ķīnu atbilstoši 
nacionālajām interesēm, ne vienmēr par to attiecīgos gadījumos informējot Komisiju 
vai šīs darbības ar Komisiju koordinējot57. Tādējādi ES iestādēm un dalībvalstīm ir 
sarežģīti īstenot koordinētu atbildes reakciju. 

                                                                 
57 Piem., Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, brīfings Eiropas Parlamentam “State of play of 

EU-China relations” un Poggetti, L., ʺEurope’s search for a China strategyˮ, Mercator 
Institute for China Studies, MERICS, 2019. gada 7. jūnijs. 
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6. Noslēguma piezīmes un izaicinājumi 
68 Šajā sadaļā sniegtas noslēguma piezīmes par mūsu apskatu. Tajā uzsvērti arī 
vairāki izaicinājumi ES reakcijas uz Ķīnas valsts virzīto ieguldījumu stratēģiju pārvaldībā, 
kurus esam konstatējuši, sagatavojot apskatu. Mēs tos apspriedām ar Komisijas 
dienestiem un EĀDD, un nepieciešamības gadījumā esam iekļāvuši atsauces uz šo 
iestāžu pausto viedokli. 

69 Kopš 20. gadsimta astoņdesmitajiem gadiem Ķīna īsteno “valsts virzītu 
ieguldījumu stratēģiju”, lai izveidotu spēcīgu un uz eksportu vērstu ekonomiku. Šīs 
ilgtermiņa stratēģijas divi galvenie pīlāri ir 2013. gadā uzsāktā iniciatīva “Viena josla, 
viens ceļš” un industriālā stratēģija 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā”, ko sāka īstenot 
2015. gadā. Iniciatīva “Viena josla, viens ceļš” ir būtiskākā Ķīnas ieguldījumu stratēģija 
ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Tās mērķis ir palielināt Ķīnas ietekmi ārvalstīs, 
tostarp ES. Eksperti nav vienisprātis par šīs iniciatīvas apmēru un tvērumu. Iniciatīva 
“Viena josla, viens ceļš” ir sarežģīta iniciatīva, kas pastāvīgi attīstās, un tādēļ tā ir 
“kustīgs mērķis” ES politikas veidotājiem.  

70 ES ir apņēmusies nodrošināt ES un Ķīnai vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 
savstarpību. Taču VPU ir daļa no Ķīnas ieguldījumu stratēģijas un saņem Ķīnas valsts 
finansējumu. Saskaņā ar ES noteikumiem šādas subsīdijas, ja tās piešķirtu dalībvalstis, 
tiktu uzskatītas par valsts atbalstu. Šāda atšķirīga attieksme var kropļot konkurenci 
ES iekšējā tirgū. Turklāt ārvalstu ieguldījumu jomā Ķīna ir mazāk atvērta nekā ES. 

71 Nav iespējams sniegt precīzu vispārēju priekšstatu par Ķīnas ieguldījumiem ES, 
kas saistīti ar Ķīnas ieguldījumu stratēģiju (proti, iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” un 
stratēģiju 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā”), jo publiski pieejamā informācija ir 
ierobežota. Tādēļ, lai veiktu augsta līmeņa analīzi, izmantojām publiski pieejamos datus 
par kopējiem Ķīnas ārvalstu ieguldījumiem Eiropas Savienībā. Mūsu veiktais šo datu 
apskats norāda uz to, ka Ķīnas ieguldījumi ES ir palielinājušies — no 0,3 % visu ĀTI 
1995. gadā līdz 3 % 2018. gadā, taču to līmenis joprojām ir relatīvi zems. Tas norāda arī 
uz to, ka Ķīnas ieguldījumi ES no 2000. līdz 2019. gadam veikti stratēģiski nozīmīgās 
nozarēs un ka vairāk nekā pusi Ķīnas ieguldījumu ES šajā periodā veikuši VPU. Taču 
bija sarežģīti piekļūt pilnīgiem un savlaicīgiem datiem un tādējādi gūt pārskatu. 
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1. nākotnes izaicinājums: 

Kā nodrošināt pilnīgākus un savlaicīgus datus un statistiku par ieguldījumiem, kas ir 
daļa no Ķīnas ieguldījumu stratēģijas ES, lai sniegtu lielāku devumu Es politikas 
veidošanā attiecībā uz Ķīnu. 

72 Izstrādājot, pieņemot un īstenojot politikas dokumentus par ES un Ķīnas 
attiecībām, Komisijas dienesti un EĀDD nosaka un izvērtē attiecīgos riskus un iespējas. 
Tomēr mēs konstatējām, ka nav pieejama formāla un visaptveroša analīze par 
ES riskiem un iespējām, ko rada Ķīnas ieguldījumu stratēģija. Tādēļ šā mūsu apskata 
ietvaros mēs izveidojām mūsu pašu sarakstu ar Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītajiem 
18 riskiem un sniegtajām 13 iespējām. 

2. nākotnes izaicinājums: 

Kā veikt formālu, visaptverošu un aktuālu ES risku un iespēju analīzi, lai palīdzētu 
risināt virkni problēmu, ko rada Ķīnas ieguldījumu stratēģija. Šāda analīze ietvertu 
tādu attiecīgo datu un informācijas sistemātisku vākšanu un izsekošanu, kas 
nepieciešami, lai pārliecinātos par šādu iespēju vai risku iespējamību un to 
potenciālo ietekmi. 

73 Gan ES, gan tās dalībvalstīm ir kompetence politikas jomās, kas saistītas ar 
ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju. Gadījumos, kad saskaņota ES pieeja varētu 
būt priekšrocība, ES un tās dalībvalstu atsevišķa kompetence nozīmē, ka darbojas 
vairāki lēmumpieņēmēji (ES iestādes, valstu valdības) ar, iespējams, atšķirīgiem 
viedokļiem un pieejām. Tas var apgrūtināt visai ES svarīgu problēmu savlaicīgu un 
koordinētu risināšanu. 

74 Politikas pasākumi ES un Ķīnas stratēģijas īstenošanai tiek ierosināti paziņojumos, 
kurus kopīgi publicē Komisija un AP. Tie tiek īstenoti ar ES iekšējiem tiesību aktiem 
(regulām vai direktīvām), ko pieņem Padome un Eiropas Parlaments, vai ar Padomes 
pieņemtiem ārpolitikas nostājas dokumentiem. Šāda vienprātīgas lēmumu 
pieņemšanas procesa trūkums ir tā radītais risks, ka ES problēmas netiek savlaicīgi 
risinātas. 
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75 Komisijas dienesti un EĀDD ir publicējuši trīs galvenos stratēģiskos dokumentus 
par ES un Ķīnas attiecībām, tostarp par ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju 
(2016. gada ES stratēģiju par attiecībām ar Ķīnu, 2018. gada stratēģiju “Eiropas un 
Āzijas savienojamība” un 2019. gada ES un Ķīnas stratēģisko perspektīvu). Lai gan 
218. gada stratēģiskais dokuments neattiecas tieši uz Ķīnu, tajā ir aplūkota Eiropas un 
Āzijas, tātad arī Ķīnas, ilgtspējīgas savienojamības stratēģija. Izstrādājot apskatu, 
konstatējām, ka lielāko daļu šo risku aptver Komisijas dienestu un EĀDD dažādās 
politikas iniciatīvas un pasākumi, izņemot trīs riskus, un tie ir: 

o risks, ka ES un Ķīnas infrastruktūras programmas var nebūt pietiekami 
koordinētas, un tas var radīt iztrūkstošus elementus savienotības infrastruktūrā, 
vai var tikt īstenoti ieguldījumu projekti, kuri savstarpēji konkurē vai dublējas; 
Komisijas dienesti un EĀDD neuzskata šo risku par svarīgu, ņemot vērā politisko 
realitāti; 

o risks, ka ES ekonomiku negatīvi ietekmē tās piegādes ķēžu, kurās iesaistīti 
ievērojami Ķīnas piegādātāji, nelabvēlīgi satricinājumi; 

o risks, ka ciešāka savstarpējā saistība globalizētā pasaulē (tostarp Ķīnas transporta 
ceļi iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” īstenošanas teritorijā) ietekmē sabiedrības 
veselību, paātrinot slimību izplatību. 

3. nākotnes izaicinājums: 

Kā uzlabot ES un Ķīnas stratēģijā noteikto 74 darbību īstenošanu, it īpaši to darbību 
īstenošanu, ar ko tiek veicināta savstarpība un novērsta kropļojoša ietekme uz 
ES iekšējo tirgu, un kā risināt šādus riskus: nepilnību rašanās savienotības 
infrastruktūrā vai savstarpēji konkurējošu vai dublējošos ieguldījumu projektu 
īstenošana, piegāžu ķēžu satricinājumi un slimību izplatība. 

76 ES un Ķīnas stratēģija tika īstenota, neveicot iepriekšēju novērtējumu par 
ES finansējumu, kas nepieciešams, lai īstenotu šīs stratēģijas darbības, kā arī 
neparedzot ES finansējumu. Mūsu apskats parāda, ka, lai gan finansējums šādam 
nolūkam tiek izmantots, ir sarežģīti gūt vispārēju priekšstatu par izlietoto 
ES finansējumu vai dažādajiem iesaistītajiem finanšu instrumentiem. Turklāt 
ES finansējums izmantots arī, lai finansētu Ķīnas ieguldījumu stratēģijas projektus, un 
tas var apdraudēt pašreizējo ES un Ķīnas stratēģiju. 
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4. nākotnes izaicinājums: 

Kā palīdzēt ES lēmumu pieņēmējiem labāk izstrādāt ES un Ķīnas stratēģiju un sekot 
līdzi tās īstenošanai, veicot iepriekšēju novērtējumu par ES finansējumu, kas 
vajadzīgs, lai īstenotu šīs stratēģijas darbības, piešķirot šo finansējumu un 
sagatavojot pārskatu par attiecīgā finansējuma izlietojumu. 

77 Veids, kādā noteiktas 74 darbības, apgrūtina to īstenošanas progresa uzraudzību. 
Skaidrāki mērķi, proti, izpratne par to, kas jāsasniedz katras darbības īstenošanā, kas ir 
darbību veicējs un kādi ir termiņi, kā arī progresa izvērtēšana attiecībā pret šiem 
mērķiem atvieglotu darbību īstenošanas uzraudzību. 

78 Saskaņā ar Komisijas dienestu un EĀDD sniegto informāciju šo darbību uzraudzību 
regulāri veic to attiecīgie ģenerāldirektorāti. Mēs atradām šo apgalvojumu 
apstiprinošus dokumentus tikai attiecībā uz desmit darbībām, kas noteiktas 2019. gada 
ES un Ķīnas stratēģiskajā perspektīvā. Turklāt netiek sagatavoti īpaši ziņojumi par trim 
galvenajiem stratēģiskajiem dokumentiem, kā arī nav ieplānota triju stratēģiju īpaša 
izvērtēšana. 

79 Šāda pieeja šo darbību uzraudzībai, ziņošanai un izvērtēšanai apgrūtina iespēju 
pārliecināties par to, vai ar Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītajiem izaicinājumiem 
saistītie riski ir pietiekami samazināti un vai pilnībā tiek izmantotas stratēģijas radītās 
iespējas. 

5. nākotnes izaicinājums: 

Kā nodrošināt to, ka Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītās problēmas tiek risinātas, 
uzlabojot ES un Ķīnas stratēģijas darbības rezultātu noteikšanas, uzraudzības, 
ziņošanas un izvērtēšanas sistēmu. 

80 ES reakciju uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju veido ne tikai ES iestāžu īstenotās 
iniciatīvas, bet arī atsevišķu dalībvalstu reakcija attiecībā uz Ķīnu. Atsevišķu dalībvalstu 
reakcija uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju izpaužas kā četru veidu darbības, un tās ir: 

o saprašanās memorandu noslēgšana, 

o divpusēju ieguldījumu līgumu noslēgšana, 

o valstu veikta ĀTI izvērtēšana, kā arī 
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o dalībvalstu politikas dokumentu par Ķīnu sagatavošana. 

81 Turklāt Ķīna ir izveidojusi satvaru sadarbībai ar 17 CEAEV grupu (plašāk zināma ar 
nosaukumu “17+1”), un 12 no tām ir ES dalībvalstis, savukārt piecas — kandidātvalstis 
vai potenciālās kandidātvalstis Rietumbalkānos. Tā kā šīs valstis minētā satvara 
ietvaros veido ar Ķīnu divpusējas attiecības, sadarbības satvars “17+1” var ietekmēt 
ES pievienošanās stratēģijas efektīvu īstenošanu attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm. 

82 Dažādi avoti liecina, ka dalībvalstis bieži nodibina divpusējas attiecības ar Ķīnu 
atbilstoši nacionālajām interesēm, ne vienmēr par to attiecīgos gadījumos informējot 
Komisiju vai šīs darbības ar Komisiju koordinējot. Piemēram, 15 dalībvalstis ir 
parakstījušas ar Ķīnu saprašanās memorandu par iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš”, 
taču līdz šā apskata sagatavošanai Komisija nebija informēta ne par vienu šādu 
saprašanās memorandu. Tādējādi ES un dalībvalstīm ir sarežģīti īstenot koordinētu 
atbildes reakciju. Šāda pieeja neveicina ES ekonomisko varu, rīkojoties kopīgi attiecībās 
ar Ķīnu, pretstatā dalībvalstu individuālai rīcībai. 

83 2019. gada ES un Ķīnas stratēģiska perspektīva bija pagrieziena punkts ES un 
Ķīnas attiecībās, kas paredzēja, ka Ķīna vienlaikus tiek uzskatīta gan par partneri, gan 
arī par sistēmisku konkurenti. Lai efektīvi reaģētu uz šādām ģeopolitiskām pārmaiņām, 
dalībvalstīm jārīkojas kopā ar ES iestādēm, proti, kā Savienībai. 

6. nākotnes izaicinājums: 

Kā labāk koordinēt ES iestāžu un dalībvalstu atbildes reakciju, veicinot savstarpēju 
informācijas apmaiņu par ES un Ķīnas sadarbību. 
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II pielikums. Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” apraksts, mērķi, 
ieguldījumi un finansēšana 

Apraksts 
Iniciatīva “Viena josla, viens ceļš” ir stratēģijas “Going Global” neatņemams pīlārs un 
tādējādi atbalsta stratēģiju 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā”. Tās mērķis ir veicināt 
savienojamību piecās dažādās jomās, un tās ir politika, infrastruktūra, tirdzniecība, 
valūta un iedzīvotāji. Infrastruktūras savienojamībai piešķirta galvenā prioritāte, liekot 
uzsvaru uz transportu, enerģētiku un informācijas tehnoloģijām. 

Veicot ieguldījumus infrastruktūras projektos, tiek veicināta dažādu apgabalu, valstu 
un reģionu savienojamība, tādējādi sekmējot tirdzniecību. Atbalsta saņēmējas 
galvenokārt ir valstis ar zemiem ienākumiem, kurām piemīt lielāks straujas izaugsmes 
potenciāls, kā arī potenciāls kļūt par jauniem galamērķiem gan Ķīnas ieguldījumiem, 
gan arī eksportam. 

Galvenais iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” pamatā esošais pieņēmums ir, ka labāka 
tirdzniecības infrastruktūra samazina transporta izmaksas. Transporta izmaksu 
samazinājums pozitīvi ietekmē starptautisko tirdzniecību. Pētījuma rezultāti rāda, ka 
šādu izmaksu iespējamais samazinājums par 50 % palielinātu tirdzniecību Āzijā un 
Eiropā attiecīgi par 3 un 6 procentiem58. 

Mērķi 
o Nodrošināt iespēju Ķīnai izmantot tās pārmērīgo ražošanas jaudu un ieguldīt savas 

ārvalstu valūtas rezerves savienojamības veicināšanas projektos; 

o veicināt juaņas/renminbi internacionalizāciju, padarot to konkurētspējīgāku 
attiecībā pret citām pasaules valūtām; 

o labāk nodrošināt Ķīnas energoapgādi, dažādojot tās enerģijas piegādātājus;  

                                                                 
58 Garcia-Herrero, Al. un Xu, J., “China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade 

Gains?”, Bruegel Working Paper, 5. izdevums, 2016. g., 7. lpp. 
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o attīstīt Ķīnas rūpniecību, izmantojot augstās tehnoloģijas, ko nodevušas valstis, 
kuras saņem Ķīnas ieguldījumus, vienlaikus stiprinot Ķīnas standartus ārvalstīs. 
Palielinot eksportu, iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” mērķis ir veicināt “Ķīnas 
standartu pieņemamību”59. Šādu standartu piemērs ir Huawei — 5G tehnoloģiju 
līdera — ražotie mobilie tālruņi; 

o sniegt atbalstu Ķīnai tās politiskās un stratēģiskās ietekmes palielināšanā, 
vienlaikus tiecoties saglabāt draudzīgas un miermīlīgas attiecības ar 
kaimiņvalstīm. 

Ieguldījumi un finansējums 
Iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” galvenokārt finansē Ķīnas valsts. Ir aprēķināts, ka līdz 
2018. gada beigām finansējums pārsniedza 750 miljardus USD. Šis finansējums iegūts 
no dažādiem avotiem (sk. 12. attēlu). Lielākā daļa instrumentu ir valstij piederoši vai 
valsts finansēti instrumenti. Izmantojot finansējuma avotus, tiek izsniegti koncesionāli 
aizdevumi, kas ir viens no iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” riskantākajiem 
elementiem, jo finansējumu saņem valstis ar zemāku valsts kredītreitingu. Tādējādi var 
rasties situācijas, kad infrastruktūra, kas izbūvēta, izmantojot ieguldījumus, un kas 
reizēm ir valsts vai stratēģiskas nozīmes infrastruktūra, saistību neizpildes gadījumā 
tiek nodota Ķīnas kreditoriem, turklāt bieži vien šādas situācijas rodas jaunietekmes vai 
jaunattīstības valstīs. 

                                                                 
59 Cai P., “Understanding China’s Belt and Road Initiative”, Lowy Institute for International 

Policy, 2017. gada marts, 9. lpp. 
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12. attēls. Finansējuma avoti iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” projektu 
atbalstam 

 
Avots: He A., “The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s 
Ever-expanding Strategy”, CIGI Papers, N. 225, Starptautiskās pārvaldības inovācijas centrs, 2019. gada 
septembris. 

Lielāko daļu šo aizdevumu pārvalda VPU. Šāda aizdevumu pārvaldības metode nozīmē 
to, ka nav jāiegūst infrastruktūras īpašumtiesības un efektīvāk un lietderīgāk ir saglabāt 
ārvalstu uzņēmumu esošo vadību un darbību. Tādēļ Ķīnas ieguldījumi iniciatīvā “Viena 
josla, viens ceļš” galvenokārt tiek veikti, apvienojot un pārņemot uzņēmumus, nevis 
veicot ieguldījumus jaunās nozarēs. 

Pētījumi rāda, ka var sagaidīt vispārēju tirdzniecības pieaugumu (2,8 % un 9,7 % valstīs, 
kuras šķērso iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” koridori)60, ārvalstu ieguldījumu 
pieaugumu (kopējo ĀTI pieaugumu par 4,97 % valstīs, kuras šķērso iniciatīvas “Viena 
josla, viens ceļš” koridori)61, un globālā IKP pieaugumu (no 0,7 % līdz 2,9 %)62.  

                                                                 
60 Pasaules Banka, “Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors”, 

galvenais ziņojums (angļu val.), Pasaules Bankas grupa, Vašingtona, 2019. g., 5. lpp. 

61 Turpat, 55. lpp. 

62 Turpat, 5. lpp. 
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III pielikums. ĀTI statistikas ierobežojumi  
Eurostat apkopotajai ĀTI statistikai ir šādi ierobežojumi: 

1) dati par ārvalstu ieguldījumiem netiek iekļauti, ja ieguldītājam pieder mazāk par 
10 % balsstiesību uzņēmumā. Šādus ieguldījumus klasificē kā portfeļieguldījumus, 
un nav iespējams noteikt šādu ieguldītāju rezidences valsti vai valstspiederību; 

2) dati neparāda citus ietekmes veidus, kas tiek izmantoti uzņēmumu pārvaldībā un 
darbībā, piemēram, pārstāvība valdē vai politikas veidošanas procesā, citas 
līgumiskas attiecības vai noteikumi par būtisku tehnoloģiju; 

3) īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību izmantošana liedz iespēju noskaidrot patieso 
īpašnieku, kā arī konstatēt neatbilstības ienākošo un izejošo ieguldījumu plūsmu 
deklarācijās. TRADE ĢD ir ziņojis, ka no kopējiem iekšējiem ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem 2016. gadā 64 % ĀTI tika veikti ar īpašam nolūkam dibinātu 
sabiedrību starpniecību un ka tas rada vairākas problēmas, izmantojot ĀTI 
statistiku ārvalstu ieguldījumu izsekošanai; 

4) TRADE ĢD ir konstatējis arī to, ka, izmantojot divpusējos ĀTI, lai analizētu datu par 
ārvalstu ieguldījumiem kvalitāti, tiek iesniegtas ES dalībvalstu deklarācijas par 
ārvalstniekiem piederošajiem vietējiem aktīviem un ārvalstu deklarācijas par 
Eiropā turētajiem aktīviem. Šajās divās deklarācijās sniegtie dati parasti nesakrīt63. 

Eurostat atbalsta platformas izveidi konfidenciālu uzņēmumu datu apmaiņai 
ES dalībvalstu starpā, lai uzlabotu ĀTI statistikas kvalitāti. Sadarbībā ar Eiropas Centrālo 
banku (ECB) Eurostat reizi ceturksnī ar nolūku uzlabot datus organizē arī sanāksmes, 
kurās piedalās dalībvalstis, kas konstatējušas būtisku divpusēju neatbilstību. 

Eurostat pēta iespējas sagatavot ĀTI datus, kas parādītu patiesā ieguldītāja rezidences 
valsti, kā arī tā uzņēmuma rezidences valsti, kas galu galā saņem ieguldījumus (galīgā 
mērķa valsti). 

  

                                                                 
63 Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2019) 108 final, 29. zemsvītras piezīme, 68. un 

71. lpp. 
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IV pielikums. Pārskats par Ķīnas ieguldījumiem ES: ĀTI (uzkrātie 
ĀTI) 
13. attēls. Ķīnas ĀTI (uzkrātie ĀTI) ES atbilstīgi Eurostat datiem 

 
Piezīme: Ir ieskaitīta arī Honkonga. 

Avots: Eurostat datubāze, jaunākie pieejamie dati 2018. gada beigās 
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V pielikums. Pārskats par Ķīnas ieguldījumiem ES: ārvalstu 
īpašumtiesiskā dalība 
14. attēls. ES uzņēmumu aktīvi, ko kontrolē Ķīnas ieguldītāji, atbilstīgi EK 
un JRC datubāzes datiem par ārvalstu īpašumtiesisko dalību 

 
1. piezīme. 20 citas ES dalībvalstis: Austrija, Čehijas Republika, Beļģija, Bulgārija, Dānija, Grieķija, 
Horvātija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, 
Spānija un Ungārija. 

2. piezīme. 14. attēlā ir parādīti kopējie Ķīnas ieguldītāju kontrolēto uzņēmumu aktīvi Eiropas Savienībā, 
un šis skaitlis var atšķirties no Ķīnas ieguldītājiem piederošas līdzdalības (to aprēķina kā piederošo akciju 
procentuālu daļu, ko reizina ar kopējo aktīvu skaitu). Atbilstoši TRADE ĢD uzņēmuma kontrole tiek 
definēta kā vismaz 50,01 % akciju piederība, tātad “kontrole” nenozīmē 100 % kapitāla piederību. Šie 
dati ir apkopoti, izmantojot gan nekonsolidētus, gan konsolidētus uzņēmumu pārskatus, atkarībā no 
datu pieejamības. Papildu informācija atrodama Gregori W., Nardo M., Ndacyayisenga N., Rancan M., 
“Foreign Investment in the EU, The FOWN dataset”, EUR 29 885 EN, Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 

Avots: EK un JRC datubāze par ārvalstu īpašumtiesisko dalību, jaunākie pieejamie dati 2017. gada beigās. 
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VI pielikums. ERP kopsavilkums par Ķīnas ieguldījumu stratēģijas radītajiem riskiem un sniegtajām 
iespējām ES 
RISKI 

Numurs 
un 

riska veids 
Pārskats par ārējiem riskiem Dati un informācija, kas nepieciešama, lai 

noteiktu un novērtētu risku 
Piemēri par avotiem datu un informācijas par 

riskiem apkopošanai 

R.1
Politisks risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka Ķīnas ieguldījumi jutīgos vai 
stratēģiski nozīmīgos aktīvos ES var ietekmēt drošību un 

sabiedrisko kārtību. 

Dati un informācija par dalībvalstu jutīgiem un 
stratēģiskiem aktīviem 

Minghao, Z., “The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations”, The 
International Spectator, 2016. gada oktobris, 
114. lpp.; Conrad, B. un Kostka, G., “Chinese

investments in Europe's energy sector: Risks and 
opportunities?”, 2017. gada februāris, 647. lpp. 

R.2
Politisks risks 

Risks, ka atsevišķas dalībvalstis slēdz ar Ķīnu saprašanās 
memorandus par sadarbību saistībā ar iniciatīvu “Viena 

josla, viens ceļš”, tādējādi potenciāli apdraudot 
ES vienotību. 

Dati un informācija par dalībvalstu un Ķīnas 
noslēgtajiem saprašanās memorandiem saistībā 

ar iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” 

Casarini, N., “When All Roads Lead to Beijing. 
Assessing China’s New Silk Road and its Implications 
for Europe”, The International Spectator, 2016. gada 

novembris, 105. lpp. 

R.3
Politisks risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka iniciatīvas “Viena josla, viens 
ceļš” projekti var veicināt dalībvalstu 

īpašumtiesību / kontroles pavājināšanos attiecībā uz valsts 
vai stratēģiskas nozīmes kritisko infrastruktūru, tādējādi 

radot ģeopolitisku ietekmi uz ES ekonomisko sadarbību ar 
citām partnervalstīm. 

Sk. R.1 un R.2, kā arī datus un informāciju par 
ieguldījumu kritiskā infrastruktūrā veicējiem. 

Conrad, B. un Kostka, G., “Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, 

2017. gada februāris, 646. un 647. lpp. 

R.4
Politisks risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka Ķīnas ieguldījumi paplašina 
pārrobežu infrastruktūras savienojamību, ko izmanto 

starptautiski organizētās noziedzības grupējumi 
kontrabandas veikšanai. 

Pētījumi par savienojamības mehānismu 
efektivitāti, drošību un ar tiem saistīto noziedzību 

Globālā iniciatīva pret starptautisko organizēto 
noziedzību “Dialogue on Organized Crime and 

Development – Conference Report”, 2019. gada 
februāris, 2. un 3. lpp. 

R.5
Ekonomisks 

risks 

Risks, kas saistīts ar savstarpības trūkumu un Ķīnas 
uzņēmumu nepamatotām un negodīgām ekonomiskajām 
priekšrocībām salīdzinājumā ar ES uzņēmumiem, ko rada 
nevienlīdzīgi konkurences apstākļi un/vai PTO noteikumu 

pārkāpumi. 

Pētījumi par Ķīnas uzņēmumu ekonomiskajām 
priekšrocībām (salīdzinājumā ar 

ES uzņēmumiem), konkurējot ES un 
starptautiskajos tirgos 

Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, 
pētījums TRAN komitejai “The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport”, 

2018. gada janvāris, 71. un 79. lpp.; Conrad, B. un 
Kostka, G., “Chinese investments in Europe's energy 

sector: Risks and opportunities?”, 2017. gada 
februāris, 646. lpp. 
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Numurs 
un 

riska veids 
Pārskats par ārējiem riskiem Dati un informācija, kas nepieciešama, lai 

noteiktu un novērtētu risku 
Piemēri par avotiem datu un informācijas par 

riskiem apkopošanai 

R.6
Ekonomisks 

risks 

ES un Ķīnas infrastruktūras programmas var nebūt 
pietiekami koordinētas, un tas var radīt iztrūkstošus 

elementus savienotības infrastruktūrā, vai var tikt īstenoti 
ieguldījumu projekti, kuri savstarpēji konkurē vai dublējas. 

Dati, informācija vai pētījumi par iniciatīvas 
“Viena josla, viens ceļš” un ES programmu 

koordinēšanu, pārklāšanos un sinerģiju 
savienojamības jomā, piemēram, par to, kā Ķīnas 

lietotāji izmanto transporta infrastruktūru 
ES koridoros 

Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, 
pētījums TRAN komitejai “The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport”, 
2018. gada janvāris, 64.–72. lpp., 84. un 85. lpp. 

R.7
Ekonomisks 

risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka Ķīnas ieguldījumi vai aizdevumi 
Eiropā noved saņēmējus līdz bankrotam, jo Ķīnas valsts 
bankas finansē nepārdomātus projektus vai Ķīnas VPU 

finansē nepārvaldāmus parādus ES un jaunattīstības 
valstīs. Ja Ķīnas finansējuma avoti pārņem projektus, par 

kuriem sākotnējās sarunas notikušas ar starptautiskām vai 
ES aizdevējiestādēm (kas piedāvājušas labvēlīgākus 

nosacījumus), var rasties situācijas, kad valsts vai 
stratēģiskas nozīmes infrastruktūra saistību neizpildes 

gadījumā tiek nodota Ķīnas kreditoriem. 

Dati un informācija vai pētījumi par 
neveiksmīgiem projektiem un/vai uzņēmumiem, 

kas finansēti ar Ķīnas ieguldījumiem ES un/vai 
jaunattīstības valstīs 

ESAO, “China's Belt and Road Initiative in the Global 
Trade, Investment and Finance Landscape”, ESAO 
2018. gada uzņēmējdarbības un finanšu apskats, 

21. un 29. lpp.

R.8
Ekonomisks 

risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka uzspiesta tehnoloģiju pārnese 
Ķīnai, kura veic ārvalstu ieguldījumus, ietekmē 

ES ilgtermiņa konkurētspēju un konkurences virzītu 
globālo inovācijas dinamiku. 

Dati un informācija vai pētījumi par ES tehnoloģiju 
pārnesi Ķīnai 

Minghao, Z., “The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations”, The 
International Spectator, 2016. gada oktobris, 
114. lpp.; Conrad, B. un Kostka, G., “Chinese

investments in Europe's energy sector: Risks and 
opportunities?”, 2017. gada februāris, 646. lpp. 

R.9
Ekonomisks 

risks 

Risks, kas saistīts ar Ķīnas preču importu ES par cenām, kas 
ir zemākas par ražošanas izmaksām. 

Dati un informācija par ES tirdzniecības deficītu ar 
Ķīnu 

Casarini, N., “Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?”, 2015. gada oktobris, 10. lpp. 

R.10
Ekonomisks 

risks 

Ietekme uz ES ekonomiku, ko rada tās piegādes ķēžu, 
kurās iesaistīti ievērojami Ķīnas piegādātāji, nelabvēlīgi 

satricinājumi. 

Dati par Eiropas aizstājamību ar Ķīnas 
piegādātājiem un atkarību no tiem piegādes 

ķēdēs ārpus Eiropas, tostarp ECB pētījumi 

ECB ekonomikas biļetens, “Transmission of output 
shocks – the role of cross-border production chains”, 

izdevums Nr. 2/2016., 10. un 11. lpp. 

R.11
Sociālais risks 

Ķīnas uzņēmumi, kuri iesaistīti ārvalstu ieguldījumu 
veikšanā ārpus ES, neievēro darba ņēmēju darba tiesības 

un sociālās tiesības. 

Pētījumi par sociālo tiesību normām un to 
ievērošanu, kā arī par vietējo darba ņēmēju 
ieguvumiem no Ķīnas uzņēmumu veiktajiem 

ārvalstu ieguldījumiem ārpus ES 

Minghao, Z., “The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations”, The 
International Spectator, 2016. gada oktobris, 

115. lpp.
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Numurs 
un 

riska veids 
Pārskats par ārējiem riskiem Dati un informācija, kas nepieciešama, lai 

noteiktu un novērtētu risku 
Piemēri par avotiem datu un informācijas par 

riskiem apkopošanai 

R.12
Tehnoloģisks 

risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka iniciatīva “Viena josla, viens 
ceļš” nav pietiekami atbilstīga datu drošības noteikumiem 
un ES standartiem, tādējādi padarot ES neaizsargātu pret 
kiberuzbrukumiem (kibernoziegumiem vai spiegošanu). 

Pētījumi par atbilstību ES datu drošības 
noteikumiem un par kiberuzbrukumiem 

(kibernoziegumiem vai spiegošanu) kopumā 

Hanemann, T., Huotari, M. un Kratz, A., “Chinese 
FDI in Europe: 2018 Trends and Impact of New 
Screening Policies”, MERICS un Rhodium Group 

(RHG), 2019. gada marts, 20. lpp.; Conrad, B. un 
Kostka, G., “Chinese investments in Europe's energy 

sector: Risks and opportunities?”, 2017. gada 
februāris, 647. lpp. 

R.13
Tehnoloģisks 

risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka Ķīnas ieguldījumi neatbilst 
Eiropas / starptautiskajiem standartiem (proti, tiem tiek 

piemēroti zemāki vietējie vai starptautiskie “noklusējuma” 
standarti), piemēram, attiecībā uz pārrobežu transporta 

savienojumu izbūvi. Šādas neilgtspējīgas pieejas sekas var 
būt ES standartu pozitīvās ietekmes zudums tādās jomās 

kā tirdzniecība un inovācija. 

Pētījumi par ES / starptautisko standartu un Ķīnas 
vietējo / starptautisko “noklusējuma” standartu 

neatbilstībām un šo standartu piemērošanu 
transporta savienojumu izveides jomā 

ESAO, “China's Belt and Road Initiative in the Global 
Trade, Investment and Finance Landscape”, ESAO 
2018. gada uzņēmējdarbības un finanšu apskats, 

27. lpp.

R.14
Juridiskais risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka Ķīnas ieguldījumi neatbilst 
ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un citiem finanšu 

noteikumiem, kā arī ar to, ka trūkst informācijas par 
patieso ieguldītāju. 

Dati un informācija vai pētījumi par Ķīnas 
ieguldījumu atbilstību ES noteikumiem par 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citiem 
finanšu noteikumiem 

Hanemann, T., Huotari, M. un Kratz, A., “Chinese 
FDI in Europe: 2018 Trends and Impact of New 
Screening Policies”, MERICS un Rhodium Group 

(RHG), 2019. gada marts, 20. lpp. 

R.15
Juridiskais risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka tiesības īstenot lielus Ķīnas 
virzītus infrastruktūras projektus Eiropas Savienībā tiek 

piešķirtas nelikumīgi, jo Ķīnas piedāvātās cenas ir mākslīgi 
pazeminātas (vai arī to solīšanu nodrošina valsts 

finansējums). 

Dati un informācija vai pētījumi par korupciju, lai 
iegūtu tiesības īstenot infrastruktūras projektus 

Eiropas Savienībā, tostarp gadījumos, kad 
iesaistīti Ķīnas uzņēmumi 

Conrad, B. un Kostka, G., “Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, 

2017. gada februāris, 646. un 647. lpp. 

R.16
Juridiskais risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka Ķīnas preču importu ES skar 
krāpšana muitas nodokļu un PVN jomā, tādējādi 

ietekmējot pašu resursu aprēķināšanu. 

Dati un informācija vai pētījumi par izvairīšanos 
no Ķīnas importam ES piemērojamiem muitas 
nodokļiem un PVN, kura ietekmē pašu resursu 

aprēķināšanu 

ERP gada pārskati, 2016.–2018. gads. 

R.17
Vides risks 

Risks, kas saistīts ar to, ka Ķīnas uzņēmumi, iesaistoties 
iepirkuma procedūrās Eiropas Savienībā vai pievienošanās 

sarunvalstīs, neievēro tiesību aktos noteiktos ES vai 
starptautiskos standartus, tostarp vides prasības 

(piemēram, Ķīnas ieguldījumu projektu ietekme uz Eiropas 
zaļo kursu). 

Pētījumi par to, kā Ķīnas uzņēmumi ES un 
pievienošanās sarunvalstīs ievēro tiesību aktos 

noteiktos ES vai starptautiskos standartus 
(tostarp vides prasības un iepirkuma noteikumus) 

Pasaules Bankas grupa, “Belt and Road Economics 
Opportunities and Risks of Transport Corridors”, 

111. un 112. lpp.
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Numurs 
un 

riska veids 
Pārskats par ārējiem riskiem Dati un informācija, kas nepieciešama, lai 

noteiktu un novērtētu risku 
Piemēri par avotiem datu un informācijas par 

riskiem apkopošanai 

R.18
Vides risks 

Arvien ciešāka savstarpējā saistība globalizētā pasaulē 
(tostarp Ķīnas transporta ceļi iniciatīvas “Viena josla, viens 
ceļš” īstenošanas teritorijā) ietekmē sabiedrības veselību, 

paātrinot slimību izplatību.  

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pētījumi 
par starptautiskām sabiedrības veselības ārkārtas 

situācijām (SSVĀS) 

Tatem, A. J., Rogers, D. J. un Hay, S. I., “Global 
Transport Networks and Infectious Disease Spread”, 

Advances in Parasitology, Elsevier Public Health 
Emergency Collection, 62. sējums, 2006. g. 
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IESPĒJAS 

Iespējas numurs 
un 

veids 
Pārskats par ārējām iespējām Dati un informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu 

un novērtētu iespēju 
Piemēri par avotiem datu un informācijas par 

iespējām apkopošanai 

O.1
Politiska iespēja 

Iespēja, kas saistīta ar to, ka Ķīnas ieguldījumi ES var 
veicināt kopīgas intereses, veidot stabilu pamatu 
ES un Ķīnas divpusējām attiecībām un ilgtermiņa 

partnerībai. 

Pētījumi par Ķīnas ieguldījumu ietekmi uz stabila 
pamata veidošanu ES un Ķīnas divpusējām 

attiecībām un ilgtermiņa partnerībai 

Conrad, B. un Kostka, G., “Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, 

2017. gada februāris, 646. lpp. 

O.2
Politiska iespēja 

Iespēja, kas saistīta ar to, ka Ķīnas ieguldījumi un 
darbības veicina mieru un drošību (tostarp 

sabiedrības veselību pasaulē) ES kaimiņvalstīs un 
jaunattīstības valstīs. 

Pētījumi par Ķīnas ieguldījumu ietekmi uz stabilitāti 
ES kaimiņvalstīs un jaunattīstības valstīs 

Casarini, N., “Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?”, Istituto Affari Internazionali 

(IAI), 2015. gada oktobris, 10. lpp. 

O.3
Ekonomiska iespēja 

Iespēja, kas saistīta ar to, ka ES sadarbība ar Ķīnu 
(ietverot starptautiskas daudzpusējas attīstības 
bankas) var palielināt starptautiskās aizdošanas 
spējas vairākās nozarēs un veicināt ekonomikas 

izaugsmi dalībvalstīs. 

Pētījumi par starptautiskām aizdošanas spējām 
dažādās nozarēs un Ķīnas ieguldījumu ietekmi uz 
finansējuma avotu (tostarp starptautisku banku) 
pieejamību un ekonomikas izaugsmi dalībvalstīs 

Kamal, R. un Gallagher, K., “China Goes Global With 
Development Banks”, Bretton Woods Project, 

2016. gada aprīlis. 

O.4
Ekonomiska iespēja 

Iespēja, ko sniedz Ķīnas ieguldījumi, kaimiņvalstīs un 
jaunattīstības valstīs veicināt saistīto ES mērķu 

sasniegšanu, it īpaši uzlabojot šo valstu ekonomikas 
izaugsmi. 

Pētījumi par Ķīnas ieguldījumu ietekmi uz 
ES mērķiem kaimiņvalstīs un jaunattīstības valstīs, it 

īpaši uzlabojot to ekonomikas izaugsmi 

Eiropas Komisijas un AP/PV ieguldījums Eiropadomē 
— paziņojums “ES un Ķīna — stratēģiska 

perspektīva”, JOIN(2019) 5 final, 2019. gada 
12. marts, 4. lpp.

O.5
Ekonomiska iespēja 

Iespēja ES panākt to, ka euro kļūst par spēcīgāku 
valūtu, jo ievērojama daļa Ķīnas ārvalstu valūtas 

rezervju tiek konvertēta uz euro. 

Pētījumi par Ķīnas ieguldījumu ietekmi uz euro 
revalvāciju/devalvāciju. 

Casarini, N., “Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?”, Istituto Affari Internazionali 

(IAI), 2015. gada oktobris, 10. lpp. 

O.6
Ekonomiska iespēja 

Iespēja, ka iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” 
īstenošana var paplašināt tirdzniecību, uzlabojot 

savienojamību un samazinot tirdzniecības izmaksas 
ES un citās valstīs. 

Pētījumi par Ķīnas ieguldījumu ietekmi uz 
tirdzniecības izmaksām un ES un citu valstu 

tirdzniecības bilanci 

Pasaules Bankas grupa, “Belt and Road Economics 
Opportunities and Risks of Transport Corridors”, 

5. lpp.

O.7
Ekonomiska iespēja 

Iespēja, ko sniedz iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” 
īstenošana, veicinot dzelzceļa pārvadājumu 

(komercpārvadājumu) turpmāko attīstību kā 
alternatīvu jūras un gaisa pārvadājumiem ES. 

Pētījumi par iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” 
ietekmi uz dzelzceļa pārvadājumu 

(komercpārvadājumu) turpmāko attīstību kā 
alternatīvu jūras un gaisa pārvadājumiem ES 

Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, 
pētījums TRAN komitejai “The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport”, 

2018. gada janvāris, 65. un 66. lpp. 

O.8
Ekonomiska iespēja 

Iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” sniegtā iespēja 
līdzsvarot ES ienākošās un izejošās kravu plūsmas. 

Pētījumi par iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” 
ietekmi uz ES ienākošajām un izejošajām kravu 

plūsmām 

Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, 
pētījums TRAN komitejai “The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport”, 

2018. gada janvāris, 66. un 67. lpp. 
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Iespējas numurs 
un 

veids 
Pārskats par ārējām iespējām Dati un informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu 

un novērtētu iespēju 
Piemēri par avotiem datu un informācijas par 

iespējām apkopošanai 

O.9
Ekonomiska iespēja 

Iespēja, ko sniedz iniciatīva “Viena josla, viens ceļš”, 
veicinot muitas procedūru pilnveidi, lai uzlabotu 

savienojamību. 

Pētījumi par iniciatīvas “Viena josla, viens ceļš” 
ietekmi uz muitas procedūru uzlabošanu un 

pilnveidi 

Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, 
pētījums TRAN komitejai “The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport”, 

2018. gada janvāris, 67. lpp. 

O.10
Ekonomiska iespēja 

Iespēja ES uzņēmumiem izbūvēt dzelzceļus, 
autoceļus un infrastruktūru Vidusāzijā, ja iespējams, 

īstenojot prasmju apmaiņu ES un Ķīnas starpā. 

Pētījumi par Ķīnas ieguldījumu ietekmi uz transporta 
infrastruktūras savienojamību Vidusāzijā un prasmju 

apmaiņu ES un Ķīnas starpā 

Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas ģenerāldirektorāts, 
pētījums TRAN komitejai “The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport”, 

2018. gada janvāris, 68. lpp. 

O.11
Ekonomiska iespēja 

Iespēja, ko sniedz jaunāko tehnoloģiju izmantošana 
Eiropas Savienībā, proti, veicināt ES standartus un 

spējas tehnoloģiju jomā, lai īstenotu stratēģiju 
“Digitalitāte attīstības veicināšanai”, kā to paredz 
ES stratēģija par Eiropas un Āzijas savienojamību. 

Pētījumi par Āzijas tehnoloģiju izmantošanas 
ietekmi uz komerciālajām un drošības darbībām 

ES saistībā ar stratēģisko digitālo attīstību 

Eiropas Komisija, kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas 
Investīciju bankai “Eiropas un Āzijas savienojamība 

— ES stratēģijas pamatelementi”, 
JOIN(2018) 31 final, Brisele, 2018. gada 

19. septembris.

O.12
Ekonomiska iespēja 

Iespēja ES dažādot (ārvalstu) ieguldījumu 
īpašumtiesiskās dalības riskus, mazinot iespējamo 

atkarību no atsevišķām valstīm. 

Pētījumi par atkarības no (ārvalstu) ieguldījumu 
īpašumtiesiskās dalības un tās dažādošanas ietekmi 

uz ES 

Conrad, B. un Kostka, G., “Chinese investments in 
Europe's energy sector: Risks and opportunities?”, 

2017. gada februāris, 646. lpp. 

O.13
Ekonomiska iespēja 

Tādas ES nozares kā augstākā izglītība, pētniecība, 
kultūras un radošās industrijas labvēlīgi ietekmē 

sadarbība un apmaiņa ar Ķīnu. 

Ziņojumi par pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 
un “Erasmus+” 

Hellkötter, K. un Ayoub, L., “Mapping the EU-China 
Cultural and Creative Landscape – Summarizing 
Report”, Londonas Ekonomikas skola, ziņojums 

ES un Ķīnas politikas 2. dialoga atbalsta 
mehānismam, 2014. gada marts 

Dialoga partneri: Eiropas Komisijas Izglītības un 
kultūras ģenerāldirektorāts, Ķīnas Tautas Republikas 

Kultūras ministrija 
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VII pielikums. – Darbības, kas izriet no ES stratēģijas attiecībā uz 
Ķīnu  

ES jaunās stratēģijas par attiecībām ar Ķīnu elementi, 2016. gads 

# Darbības Izaicinājumi 1. tips
V/K*

2. tips
V/D/Ķ** 

16.1 ES attiecību ar Ķīnu pamatprincips ir, ka attiecību pamatā jābūt savstarpējam 
politiskam un ekonomiskam izdevīgumam. 

C G B 

16.2 
ES attiecības ar Ķīnu būtu jāveido principiāli, praktiski un pragmatiski, neatkāpjoties 

no savām interesēm un vērtībām. Attiecību pamatā arī turpmāk jābūt pozitīvai 
partnerības īstenošanas programmai un atšķirību konstruktīvai pārvaldībai. 

A G U 

16.3 ES dalībvalstu sadarbībai ar Ķīnu jābūt atbilstīgai ES tiesību aktiem, noteikumiem un 
rīcībpolitikām. 

B S U 

16.4 
ES sagaida, ka Ķīna uzņemsies atbildību, ņemot vērā ieguvumus, ko tā gūst no 

noteikumos balstītas starptautiskās kārtības. 
E G C 

16.5 
Cilvēktiesību veicināšana arī turpmāk būs ES attiecību ar Ķīnu būtisks elements, un 
tās pieejas pamatā būs iedzīvotāju labklājība atbilstīgi starptautiskajām saistībām. 

ES prasīs atbildību no Ķīnas par situāciju cilvēktiesību jomā. 
A S U 

16.6 ES apstiprina tās politiku “Vienota Ķīna”. J S U 

16.7 ES būtu jāturpina pilnveidot tās attiecības ar Taivānu un jāatbalsta savstarpējo 
attiecību konstruktīva attīstība. 

J S U 

16.8 
ES būtu jāatbalsta principa “Viena valsts, divas sistēmas” pastāvīga īstenošana 

Honkongā un Makao. 
J S U 

16.9 ES politikas veidošanā attiecībā uz Ķīnu būtu pilnībā jāņem vērā ES ciešās attiecības ar 
ASV un citiem partneriem. 

J S U 

16.10 ES būtu jāturpina aktīvi atbalstīt un veicināt ekonomiskās, vides un sociālās reformas 
Ķīnā, virzoties uz atvērtāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku izaugsmes modeli. 

E G U 

16.11 
ES tiecas nodrošināt savstarpību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visās tās 
tirdzniecības un ieguldījumu jomās. Šai sakarā ES pastiprinās Eiropas uzņēmumu 

piekļuves Ķīnas tirgiem un Ķīnas pētniecības un attīstības atbalsta shēmu uzraudzību. 
C G U 

16.12 Visaptverošs nolīgums par ieguldījumiem ir ES svarīgākā prioritāte virzībā uz mērķi 
padziļināt un līdzsvarot mūsu ekonomiskās attiecības ar Ķīnu. 

C S B 

16.13 
ES par augstu prioritāti ir atzinusi nolīguma ar Ķīnu drīzu noslēgšanu par ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm pārtikas produktu nosaukumu aizsardzībai, pamatojoties uz 
augstākajiem starptautiskajiem standartiem. 

C S B 

16.14 

ES izstrādā jaunas paaudzes mūsdienīgus un augstiem standartiem atbilstīgus 
tirdzniecības nolīgumus un varētu apsvērt plašākus mērķus, piemēram, padziļināta un 

visaptveroša brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšanu ar Ķīnu, ja būs piemēroti 
apstākļi, tostarp Ķīnā veiktas nepieciešamās ekonomiskās reformas. 

C G U 

16.15 
ES sagaida, ka Ķīna ievērojami un pārbaudāmi samazinās rūpniecības jaudas 

pārpalikumu, pamatojoties uz skaidriem saistību izpildes termiņiem un neatkarīgu 
uzraudzības mehānismu. 

D S C 

16.16 

ES atzinīgi vērtē produktīvus Ķīnas ieguldījumus Eiropas Savienībā ar nosacījumu, ka 
tie ir atbilstīgi ES tiesību aktiem un noteikumiem. Taču ES sagaida uzlabotu Ķīnas 
tirgus pieejamību ārvalstu uzņēmumiem un vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

uzņēmējdarbībai un ieguldījumu veikšanai. Ķīnai būtu jāsamazina aizsargātu nozaru 
skaits un pēc iespējas jāsamazina valsts drošības pārbaudes. 

C G B 

16.17 
Būtu jāstiprina sadarbība tiesiskuma, konkurences veicināšanas, kā arī standartu, 

noteikumu un regulējuma jomā būtiskās nozarēs. 
C G B 

16.18 Būtu jāstiprina savstarpēji izdevīga sadarbība pētniecības un inovācijas jomā, 
vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus. 

I G B 

16.19 
Sadarbība digitālās ekonomikas jomā var nodrošināt ieguvumus gan ES, gan arī Ķīnai. 

Tai būtu jāveicina izaugsme, piemērojot kopīgus standartus un īstenojot kopīgus 
pētījumus, pamatojoties uz savstarpības principu. 

C G B 

16.20 
ES būtu jāpastiprina sadarbība ar Ķīnu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un 
piemērošanas jomā. ES būtu jāstiprina pasākumi, lai apkarotu digitālo tehnoloģiju 

nodrošinātu intelektuālā īpašuma un tirdzniecības noslēpumu zādzību. 
C S B 
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16.21 
ES būtu jāizmanto ES un Ķīnas savienojamības platforma kā galvenais mehānisms, lai 
sadarbotos ar Ķīnu nolūkā savienot Eirāzijas kontinentu, veidojot fizisku un digitālu 

tīklu tirdzniecības un ieguldījumu plūsmām un tiešu personisku kontaktu veidošanai. 
E S B 

16.22 
Sadarbībai ar Ķīnu saistībā ar tās iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” jābūt atkarīgai no 

tā, kā Ķīna izpilda tās noteikto mērķi veidot atvērtu platformu, kas atbilst tirgus 
noteikumiem un starptautiskajām normām, lai nodrošinātu ieguvumu visiem. 

E G B 

16.23 

Būtu jāpaplašina iedzīvotāju dialoga tvērums, kā arī jānosaka jaunas iniciatīvas, lai 
veicinātu kontaktu lielāku daudzveidību. Tiešu personisku kontaktu elements būtu 

jāintegrē ES un Ķīnas attiecībās, kā arī būtu jāstiprina dialogs par mobilitāti un 
migrāciju. 

I S B 

16.24 
Ķīnas pieaugošās ietekmes atzīšanai starptautiskajās attiecībās un pārvaldībā jābūt 
saistītai ar stingrāku prasību Ķīnai ievērot starptautiskos noteikumus un standartus. 

E G B 

16.25 ES aicina Ķīnu mobilizēt tās diplomātiskos un citus resursus, lai garantētu drošību kā 
globālu sabiedrisku labumu, cita starpā iesaistot Afganistānu un Sīriju. 

H G B 

16.26 
ES ir ietekme uz drošību Āzijā, un tā turpinās stiprināt savu pozitīvo devumu šajā 

jomā. Tāpat ES aicina Ķīnu aktīvi veicināt drošību un mieru ES kaimiņvalstīs atbilstīgi 
starptautiskajām tiesībām. 

H G B 

16.27 
ES vēlas panākt, lai Austrumķīnas jūrā un Dienvidķīnas jūrā tiktu nodrošināta 

navigācijas un pārlidojumu brīvība. Domstarpības būtu jārisina miermīlīgā veidā, 
pamatojoties uz tiesiskumu un izvairoties no vienpusējām provokācijām. 

E S B 

16.28 ES dialogā ar Ķīnu jātiecas panākt lielākā mērā kopīgu redzējumu attiecībā uz 
atbruņošanos, ieroču neizplatīšanu, terorisma apkarošanu un kibertelpu. 

H G B 

16.29 ES būtu jāgūst skaidra izpratne par Ķīnas aizsardzības un drošības politiku, lai labāk 
sagatavotos sadarbībai ar Ķīnu. 

H G B 

16.30 
Āfrika sniedz labāko iespēju ES un Ķīnas sadarbībai drošības jomā gan jūrā, gan uz 
sauszemes. Būtu jāturpina sadarbība pirātisma apkarošanas jomā pie Āfrikas raga. 

H G B 

16.31 
ES būtu jāmeklē iespējas praktiskai sadarbībai un koordinēšanai ar Ķīnu tādos 

jautājumos kā spēju veidošana un atbalsts Āfrikas miera uzturēšanas centieniem, 
pilnībā izmantojot abu pušu iespējas diplomātiskajā un drošības jomā uz vietas. 

H G B 

16.32 
Gan ES, gan Ķīna ir ieinteresētas atbalstīt multilaterālismu. ES būtu jāsadarbojas ar 

Ķīnu, lai saskaņotu uz noteikumiem balstītu globālo pārvaldību. 
E G B 

16.33 ES būtu jāapsver kopīgas platformas ar Ķīnu izveide saistībā ar galvenajām 
G20 prioritātēm. 

J G B 

16.34 

ES būtu jāmudina Ķīna aktīvāk iesaistīties Pasaules Tirdzniecības organizācijā un 
daudzpusējās un plurilaterālās tirdzniecības un ieguldījumu iniciatīvās, uzņemoties 

atbildību atbilstoši ieguvumiem, ko tai sniedz atvērtā tirdzniecības sistēma, un 
stiprinot šādu iniciatīvu mērķus. ES sagaida, ka Ķīna iesniegs Nolīguma par valsts 

iepirkumu piekļuves piedāvājumu, kas atbilst Ķīnas tirgus svarīgumam. 

C S B 

  16.35 ES būtu ciešāk jāsadarbojas ar Ķīnu katastrofu pārvarēšanas, humanitāro krīžu un 
migrācijas jomā. 

H G B 

16.36 ES būtu jāturpina uzstāt, lai Ķīna ievērotu starptautiskās juridiskās un cilvēktiesību 
saistības gan Ķīnā, gan arī citās valstīs, un jāsadarbojas ar Ķīnu šai sakarā. 

A G B 

16.37 Būtu jāuzsāk uzlabots ES un Ķīnas dialogs attīstības jomā. J S B 

16.38 ES būtu jāatsaucas uz Ķīnas apņemšanos mazināt klimata pārmaiņas, stiprinot 
partnerību šajā jomā gan divpusējā, gan arī daudzpusējā līmenī. 

F G B 

16.39 

Vide patlaban ir Ķīnas politikas galvenā prioritāte, kā atzīts jaunākajā piecu gadu 
plānā. ES būtu jāizmanto tā par pamatu, lai sagatavotu pozitīvu kopīgu programmu 

tādās jomās kā gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma mazināšana, aprites 
ekonomika, okeāna resursu ilgtspējīga pārvaldība un apdraudējumu dzīvotnēm un 

bioloģiskajai daudzveidībai mazināšana. 

F S B 

16.40 
ES būtu jāapsver ciešāka sadarbība ar Ķīnu, lai mazinātu rezidenci pret 

antimikrobiāliem līdzekļiem. 
G S B 

16.41 Eiropas Savienībai sadarbībā ar Ķīnu jāpiemēro visaptveroša pieeja, lai nodrošinātu 
pēc iespējas lielāku ietekmi. 

B G U 

16.42 
Dalībvalstīm būtu jāstiprina saskaņota ES nostāja to divpusējās attiecībās ar Ķīnu, 

savukārt Komisijas dienestiem un EĀDD būtu jānodrošina, lai dalībvalstis būtu 
informētas par jomām, kurās jāaizsargā ES intereses. 

B G U 

16.43 

Ikgadējos ES un Ķīnas samitos un augsta līmeņa dialogos tiks noteikti mērķi un 
prioritātes, lai īstenotu kopīgu stratēģisko programmu. 

Augstākā līmeņa ierēdņu līmenī būtu jāveic ES un Ķīnas programmas 2020. gadam 
īstenošanas ikgadēja pārskatīšana, sagatavojot ziņojumus ES un Ķīnas samitam. 

A S U 
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16.44 
ES sadarbosies ar Ķīnu, lai izvērtētu daudzo kopīgo dialogu efektivitāti, kā arī 

nepieciešamības gadījumā centīsies tos pielāgot ES prioritātēm. 
A G B 

16.45 ES būtu jāturpina uzlabot tās analītiskās spējas attiecībā uz Ķīnu, kā arī jāveido 
attiecības ar nākamās paaudzes Ķīnas līderiem visās jomās. 

I G B 

16.46 ES būtu aktīvi jāizmanto pieejamie ES koordinēšanas mehānismi, lai veicinātu 
ES vienotību. 

B G U 

16.47 
ES stratēģijas par Ķīnu īstenošana būtu regulāri jāpārskata atbilstīgā Padomes 

sastāvā. Mainoties pamatā esošajiem pieņēmumiem, ES jābūt gatavai aktualizēt savu 
pieeju. 

J S U 
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“Eiropas un Āzijas savienojamība — ES stratēģijas pamatelementi”, 2018. gads 

# Darbības Izaicinājumi 1. tips
V/K*

2. tips
V/D** 

18.1 
Komisija izstrādās metodiku, lai izvērtētu ilgtspējīgas savienojamības līmeni Eiropā un 

Āzijā un tās ietekmi uz ekonomiku ES un tās reģionos. 
E S U 

18.2 Komisija veicinās datu apmaiņu muitas un digitālo transporta koridoru vajadzībām un 
izvērtēs riskus. 

H S U 

18.3 
Komisija veiks sarunas par gaisa transporta nolīgumu ar Dienvidaustrumāzijas valstu 
asociāciju (ASEAN), Azarbaidžānu, Turciju un Kataru un parakstīs divpusējus aviācijas 

drošuma nolīgumus ar Ķīnas Tautas Republiku (Ķīnu) un Japānu. 
C S B 

18.4 Komisija starptautiskos forumos veicinās nolīgumus par transporta dekarbonizāciju, jo 
īpaši aviācijas un jūras transporta nozarē. 

F S U 

18.5 
Komisija veicinās ar jūras transportu saistīto procedūru digitalizāciju un administratīvo 

vienkāršošanu Āzijā un Melnās jūras reģiona valstīs, kā arī Roterdamas noteikumu 
pieņemšanu. 

E S U 

18.6 

Komisija izskatīs iespēju paplašināt ES TEN-T koridoru koordinatora(-u) pilnvaras 
darbībai paplašināšanās procesā iesaistīto valstu un kaimiņvalstu reģionā, un šo 

uzdevumu veiks vienlaikus ar plānoto TEN-T regulas pārskatīšanu, kas jāpabeidz līdz 
2023. gadam. 

E S U 

18.7 Komisija izstrādās standartus progresīvu tehnoloģiju — piemēram, mākslīgā intelekta, 
— ētiskai izmantošanai un veicinās pilnīgu atbilstību atbildīgai valsts rīcībai internetā. 

A S U 

18.8 
Komisija turpinās Āzijā popularizēt programmu “Erasmus” un Marijas Sklodovskas-Kirī 
vārdā nosauktās darbības un atbalstīs attiecīgos savstarpējos pasākumus, lai vairotu 

apmaiņas un mobilitātes iespējas. 
I S U 

18.9 

Komisija paplašinās sadarbību ar attiecīgajām trešām valstīm, tostarp ES un Ķīnas 
savienojamības platformā, lai veicinātu digitālo ekonomiku, efektīvu transporta 

savienojamību un gudru, ilgtspējīgu, nebīstamu un drošu mobilitāti, pamatojoties uz 
TEN-T tīkla paplašināšanu, un sekmētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus investīciju 

jomā. 

C S B 

18.10 Komisija atbalstīs ilgtspējīgu savienojamību politikas un attīstības dialogos ar trešām 
valstīm. 

E G U 

18.11 
Komisija padziļinās sadarbību ar attiecīgām Āzijas reģionālajām organizācijām un 

izmēģinās reģionālas sadarbības pieejas savienojamībai Āzijā. 
E G U 

18.12 
Komisija sadarbosies ar Eiropas un starptautiskām standartizācijas organizācijām un to 

valstu dalībniekiem, ņemot vērā vajadzīgo tehnisko standartu efektīvu un kopīgu 
izstrādi, tostarp, īstenojot mērķtiecīgu tehnisko palīdzību un tehnisko sadarbību. 

E G U 

18.13 

Komisija sadarbosies ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisiju 
(ANO/EEK), lai apvienotu tiesisko režīmu dzelzceļa kravu pārvadājumiem Eirāzijas 

kontinentā, kā arī ar Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizāciju 
(OTIF) un Dzelzceļu sadarbības organizāciju (OSJD), lai paplašinātu ES tehnisko 

specifikāciju un drošuma pārvaldības sistēmu piemērošanu. 

E S U 

18.14 

Komisija (un attiecīgā gadījumā Augstais pārstāvis) veicinās investīcijas Eiropas un 
Āzijas savienojamības nodrošināšanai ar investīciju mehānismu un garantiju palīdzību, 
iesaistot Eiropas publiskās bankas (EIB, ERAB un dalībvalstu bankas un iestādes), kā arī 
starptautiskās finanšu iestādes atbilstīgi starptautiskiem standartiem un vienlīdzīgiem 

konkurences apstākļiem. 

C G U 

18.15 
Komisija (un attiecīgā gadījumā Augstais pārstāvis) paplašinās ES sadarbību investīciju 

jomā ar Āzijas Attīstības banku un Āzijas Infrastruktūras investīciju banku. 
E S U 

18.16 Komisija (un attiecīgā gadījumā Augstais pārstāvis) izveidos uzņēmumu padomdevēju 
grupu Eiropas un Āzijas savienojamības jautājumos. 

J S U 

18.17 

Komisija (un attiecīgā gadījumā Augstais pārstāvis) uzstās uz pārredzamības uzlabošanu 
publiskajā iepirkumā, kas saistīts ar Eiropas un Āzijas infrastruktūru, tostarp plašāk 

pievienojoties PTO Nolīgumam par valsts iepirkumu (GPA), pieņemot GPA standartus 
un atbalstot publiskajam iepirkumam paredzētu tīmekļvietņu izveidi. 

C S U 
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“ES un Ķīna — stratēģiska perspektīva”, 2019. gads 

# Darbības Izaicinājumi 1. tips
V/K*

2. tips
V/D** 

19.1 
ES stiprinās sadarbību ar Ķīnu, lai panāktu kopīgu atbildību par visiem trim Apvienoto 

Nāciju Organizācijas pīlāriem: cilvēktiesībām, mieru un drošību, kā arī attīstību. 
A G B 

19.2 Lai efektīvāk cīnītos pret klimata pārmaiņām, ES aicina Ķīnu līdz 2030. gadam 
samazināt emisiju līmeni atbilstoši Parīzes nolīguma mērķiem. 

F S B 

19.3 ES padziļinās sadarbību ar Ķīnu miera un drošības jomā, pamatojoties uz pozitīvo 
sadarbību saistībā ar Kopīgo visaptverošo rīcības plānu ar Irānu. 

H G B 

19.4 

Lai nodrošinātu to, ka tiek īstenotas ES intereses attiecībā uz stabilitāti, ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību un labu pārvaldību partnervalstīs, ES stingrāk piemēros 

pastāvošos divpusējos nolīgumus un finanšu instrumentus un sadarbosies ar Ķīnu, lai 
nodrošinātu to pašu principu īstenošanu, īstenojot ES stratēģiju par Eiropas un Āzijas 

savienojamību. 

E S B 

19.5 

Lai panāktu līdzsvarotākas un abpusēji izdevīgākas ekonomiskās attiecības, ES aicina 
Ķīnu pildīt ES un Ķīnas pašreizējās kopīgās saistības. Tās ietver Pasaules Tirdzniecības 

organizācijas reformu, jo īpaši attiecībā uz subsīdijām un piespiedu tehnoloģiju 
nodošanu, un divpusēju nolīgumu noslēgšanu par ieguldījumiem (līdz 2020. gadam), 

par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (drīz) un par aviācijas drošumu(turpmākajās 
nedēļās). 

C S B 

19.6 
Lai veicinātu savstarpību un darītu pieejamas iepirkuma iespējas Ķīnā, Eiropas 
Parlamentam un Padomei līdz 2019. gada beigām būtu jāpieņem Starptautiskā 

iepirkuma instruments. 
C S B 

19.7 

Lai nodrošinātu, ka tiek ņemta vērā ne tikai cena, bet arī augsts darba un vides 
standartu līmenis, Komisija līdz 2019. gada vidum publicēs norādījumus par ārvalstu 

pretendentu un preču līdzdalību ES iepirkumu tirgū. Komisija kopā ar dalībvalstīm 
sagatavos pārskatu par pašreizējā regulējuma īstenošanu, lai līdz 2019. gada beigām 

konstatētu trūkumus. 

C S U 

19.8 
Lai pilnībā novērstu ārvalstu īpašumtiesību un ārvalstu uzņēmumiem piešķirta valsts 

finansējuma kropļojošo ietekmi iekšējā tirgū, Komisija līdz 2019. gada beigām noteiks, 
kā novērst pastāvošos trūkumus ES tiesību aktos. 

D S U 

19.9 
Lai nodrošinātos pret iespējamu nopietnu kritiskās digitālās infrastruktūras drošības 

apdraudējumu, ir vajadzīga vienota ES pieeja 5G tīklu drošībai. Lai to stimulētu, 
Eiropas Komisija pēc Eiropadomes sanāksmes nāks klajā ar ieteikumu. 

B S U 

19.10 

Lai uzlabotu informētību par drošības riskiem, ko rada ārvalstu ieguldījumi svarīgos 
aktīvos, tehnoloģijās un infrastruktūrā, kā arī lai konstatētu minētos riskus, 

dalībvalstīm būtu jānodrošina ātra, pilnīga un efektīva Regulas par ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanu īstenošana. 

H S U 

Apzīmējumi: darbību un izaicinājumu krāsu apzīmējumus lūdzam skatīt VIII pielikumā. 

Izaicinājumi: 

A — ES vērtību veicināšana atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) trim pīlāriem, B — 
ES vienotības saglabāšana, C — savstarpība ar mērķi līdzsvarot attiecības un panākt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, D — kropļojošas ietekmes uz ES iekšējo tirgu novēršana, E — ilgtspējīga 
ekonomikas attīstība un laba pārvaldība, F — klimata pārmaiņu mazināšana un vides aizsardzība, 
G — pasaules mēroga sabiedrības veselības problēmas, H — iesaistes miera un drošības jomā 
stiprināšana, I — starpkultūru izpratnes un sadarbības inovācijas jomā veicināšana un J — ārpolitikas 
pieejas paplašināšana. 

1. tips(*): V — vispārējas, K — konkrētas.

2. tips(**): V — vienpusējas, D — divpusējas, Ķ — Ķīna.
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VIII pielikums. ES reakcijas uz Ķīnas ieguldījumu stratēģiju 
jomas un tās pielāgošana Ķīnas radītajiem riskiem un 
sniegtajām iespējām 
15. attēls. ERP sagatavota diagramma par ES un Ķīnas stratēģijās
noteiktajām darbībām

Piezīme: katrs risks ir apzīmēts ar apli konkrētā krāsā. Diagrammā iekļauti tikai ārējie riski. Diagrammā 
iekļautas visas iespējas. 

Avots: ERP diagramma. 

GALVENIE DOKUMENTI: 2016. g. = 2018. g. = 2019. g. = Īpašas darbības =

Uzdevumi Darbības Ārējie riski Iespējas

ES vērtību veicināšana

ES vienotības 
saglabāšana

Savstarpīgums, lai 
panāktu vienlīdzīgus 

konkurences 
apstākļus

Kropļojošas ietekmes 
uz ES iekšējo tirgu 

novēršana

Ilgtspējīga attīstība 
un laba pārvaldība

Cīņa pret klimata 
pārmaiņām un vides 

aizsardzība

Pasaules mēroga 
sabiedrības veselības 

problēmas

Iesaistes miera un 
drošības jomā 
stiprināšana

Starpkultūru izpratne 
un sadarbība

Ārpolitikas pieejas 
paplašināšana

Vienpusējas Divpusējas

R.11

R.2

R.5
R.8

R.13

R.7
R.9

R.14
R.15
R.16

R.17

R.1
R.4

R.12

R.3

A

Β

C

D

E

F

G

H

I

J

Neiekļautie 
riski: 
• R.6
• R.10
• R.18

O.2
O.3
O.4

O.9
O.11

O.5
O.10

O.6
O.7
O.8

O.2

O.12

O.1
O.13
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2016 2018 2019 2016 2018 2019
16.2 18.7 16.36 19.1 R.11

16.5 16.44

16.43

16.3 19.9 R.2

16.41

16.42

16.46

16.11 18.14 19.7 16.1 18.3 19.5 R.5 O.5

16.14 18.17 16.12 18.9 19.6 R.8 O.10

16.13 R.13

16.16

16.17

16.19

16.20

16.34

16.15* 19.8 R.7

R.9

16.4 18.1 16.21 19.4 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

18.12 O.8

18.13 O.9

18.15 O.11

18.4 16.38 19.2 R.17

16.39

16.40 O.2

18.2 19.10 16.25 19.3 R.1

16.26 R.4

16.28 R.12

16.29

16.30

16.31

16.35

18.8 16.18 O.1

16.23 O.13

16.45

16.6 18.16 16.33 R.3 O.12

16.7 16.37

16.8

16.9

16.47

APZĪMĒJUMI: Vispārīgas: XX.X Konkrētas: XX.X Termiņi: XX.X Ķīna vienpusēji: XX.X
XX.X*)

Vienpusējas ES/Ķīnas 
darbības

ES un Ķīnas divpusējās 
darbības

(Konkrētas:

G. Pasaules mēroga sabiedrības 
veselības problēmas

J. Ārpolitikas pieejas paplašināšana

I. Starpkultūru izpratnes un sadarbības 
inovācijas jomā veicināšana

H. Iesaistes miera un drošības jomā
stiprināšana

F. Cīņa pret klimata pārmaiņām un
vides aizsardzība

E. Ilgtspējīga ekonomikas attīstība 
un laba pārvaldība

D. Kropļojošas ietekmes uz ES iekšējo
tirgu novēršana

C. Savstarpīgums ar mērķi līdzsvarot
attiecības un panākt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus

B. ES vienotības saglabāšana

A. ES vērtību veicināšana atbilstīgi 
ANO trim pīlāriem

UZDEVUMI DARBĪBAS Riski Iespējas
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Akronīmi un abreviatūras 
ANO EEK: Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija. 

ANO: Apvienoto Nāciju Organizācija. 

AP/PV: Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks). 

ASV: Amerikas Savienotās Valstis. 

ĀAB: Āzijas Attīstības banka. 

ĀIIB: Āzijas Infrastruktūras investīciju banka. 

ĀTI: ārvalstu tiešie ieguldījumi. 

BRI: iniciatīva “Viena josla, viens ceļš”. 

BTN: brīvās tirdzniecības nolīgums. 

CEAEV: Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis. 

COSO: Tredveja komisijas organizāciju atbalsta komiteja. 

Covid-19: slimība, ko 2019. gadā izraisīja koronavīruss 2. 

DFS: daudzgadu finanšu shēma. 

DIL: divpusējs ieguldījumu līgums. 

EĀDD: Eiropas Ārējās darbības dienests. 

ECB: Eiropas Centrālā banka. 

EIF: Eiropas Investīciju fonds. 

EK: Eiropas Komisija. 

EPRS: Eiropas Parlamenta Izpētes dienests. 

ERAB: Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 

ES: Eiropas Savienība. 

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. 
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G20: 19 valstu valdību un centrālo banku un ES starptautisks forums. 

GDP: gada darbības pārskats. 

GMF: Vācijas Maršala fonds. 

GPA: nolīgums par valsts iepirkumu. 

ĢD: ģenerāldirektorāts. 

IĪ: intelektuālais īpašums. 

IKP: iekšzemes kopprodukts. 

IKT: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IVP: ikgadējais vadības plāns. 

ĪNDS: īpašam nolūkam dibināta sabiedrība. 

JRC: Kopīgais pētniecības centrs. 

KDP: Komisijas darba programma. 

MERICS: Mercator Ķīnas studiju institūts. 

MIC 2025: stratēģija 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā”. 

OSID: Dzelzceļu sadarbības organizācija. 

OTIF: Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija. 

PI: portfeļa ieguldījumi. 

PIGZ: pārvaldības un izpildes gada ziņojums. 

PTO: Pasaules Tirdzniecības organizācija. 

PVN: pievienotās vērtības nodoklis. 

PVO: Pasaules Veselības organizācija. 

SFI: starptautiska finanšu iestāde. 

SM: saprašanās memorands. 

SSVĀS: starptautiska sabiedrības veselības ārkārtas situācija. 
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SVF: Starptautiskais Valūtas fonds. 

TEN-T: Eiropas transporta tīkls. 

VNI: visaptverošs nolīgums par ieguldījumiem. 

VPU: valstij piederošs uzņēmums. 
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Glosārijs 
5G iekārtas: piektās paaudzes tehnoloģiju standarts mobilo sakaru tīkliem. 

Ārvalstu tiešie ieguldījumi (ĀTI): ārvalstu ieguldītāja tieša vai netieša īpašumtiesiskā 
dalība, iegūstot 10 % vai vairāk balsstiesību citas valsts uzņēmumā. 

ĀTI izvērtēšana: tiešo ieguldījumu izvērtēšana, lai noteiktu to iespējamo negatīvo 
ietekmi valstī, kurā ieguldījumi tiek veikti. 

ĀTI regulatīvās ierobežotības indekss: ESAO rādītājs, ar ko mēra ESAO un G20 valstu 
piemērotos ierobežojumus ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem. 

EK un JRC datubāze par ārvalstu īpašumtiesisko dalību: Komisijas datubāze, kurā 
iekļauti tādi uzņēmumu aktīvi, kas tiek kontrolēti ar ārvalstu īpašumtiesisko dalību, un 
ieguldījumi, ko būtiskās nozarēs veic trešo valstu uzņēmumi. 

Ekonomikas koridors: savienoti infrastruktūras tīkli pāri valstu robežām, kas izveidoti, 
lai veicinātu tirdzniecību un sekmētu ekonomikas attīstību.  

Finanšu instruments: finansiāls atbalsts kapitālieguldījumu vai kvazikapitāla, 
aizdevumu vai garantiju, vai citu risku pārdales instrumentu veidā.  

Iekšzemes kopprodukts (IKP): valsts labklājības standarta rādītājs, kas balstīts uz 
attiecīgajā valstī saražoto preču un pakalpojumu kopējo vērtību (parasti viena gada 
laikā). 

Iniciatīva “Viena josla, viens ceļš”: Ķīnas 2013. gadā uzsākta ieguldījumu stratēģija, kas 
vērsta uz infrastruktūras savienojamību, ar mērķi palielināt valsts ietekmi ārvalstīs. 

Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība (ĪNDS): tiesību subjekts, kas izveidots konkrētiem 
un/vai pagaidu mērķiem. 

Kopuzņēmums: divi vai vairāki uzņēmumi, kas apvienojuši resursus, lai sasniegtu 
konkrētus komerciālus mērķus, vienlaikus saglabājot savu īpašo identitāti. 

Ķīnas valsts virzīta ieguldījumu stratēģija: pašreizējā Ķīnas politika, kas atbalsta un 
finansiāli veicina privāto uzņēmumu un valstij piederošu uzņēmumu (VPU) 
ieguldījumus ārvalstīs.  

Nodrošinājums: aktīvs, ko izmanto kā garantiju vai nodrošinājumu, izsniedzot 
aizdevumu, un kas saistību neizpildes gadījumā tiek atsavināts. 
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Nolīgums par valsts iepirkumu (GPA): nolīgums 19 PTO dalībvalstu, tostarp ES, starpā 
par valsts iepirkuma tirgu savstarpēju atvēršanu. 

Piegādes ķēde: sistēma, ko veido organizācijas, personas, darbības, informācija un 
resursi, kas iesaistīti preces ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā un to piegādē 
klientiem.  

Sadarbības satvars “17+1”: Ķīnas un 17 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu 
(CEAEV) sadarbības forums. Tajā iesaistītas 12 ES dalībvalstis. 

Saprašanās memorands (SM): vienošanās divu vai vairāku pušu starpā, lai sadarbotos 
konkrētā jautājumā, neuzņemoties juridiskas saistības. 

Stratēģija 2025. gadam “Izgatavots Ķīnā” (MIC 2025): Ķīnas rūpniecības stratēģija, kas 
uzsākta 2015. gadā un vērsta uz precēm ar augstu pievienoto vērtību gan eksportam, 
gan arī vietējam patēriņam. 

Valstij piederošs uzņēmums: uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību, par kuru valdībai ir 
būtiska kontrole, īstenojot pilnīgu vai ievērojamu īpašumtiesisko dalību.  
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ERP revīzijas darba grupa 
Šajā ERP apskatā “ES reakcija uz Ķīnas valsts virzīto ieguldījumu stratēģiju” sniegts 
pārskats par Ķīnas ieguldījumu stratēģiju un apkopoti izaicinājumi, ko šī stratēģija rada 
ES iestādēm un dalībvalstīm. 

Šo ziņojumu pieņēma V apakšpalāta “Savienības finansēšana un pārvaldība”, ko vada 
ERP loceklis Tony Murphy (vecākais loceklis). Darbuzdevumu vadīja ERP locekle 
Annemie Turtelboom, atbalstu sniedza locekles biroja vadītāja Florence Fornaroli un 
biroja atašejs Celil Ishik; atbildīgais vadītājs un darbuzdevuma vadītājs 
Alberto Gasperoni, revidenti Jussi Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst un 
Lara Connaughton. 

 
Covid-19 pandēmijas un stingro pašizolācijas noteikumu dēļ nav iespējams pievienot 
revidentu grupas fotoattēlu. 



 80 

 

AUTORTIESĪBAS 
© Eiropas Savienība, 2020. gads 

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) atkalizmantošanas politiku īsteno ar Eiropas Revīzijas 
palātas Lēmumu Nr. 6–2019 par atvērto datu politiku un dokumentu atkalizmantošanu.  

Ja vien nav norādīts citādi (piem., individuālās autortiesību norādēs), ERP saturs, kurš 
pieder ES, ir licencēts saskaņā ar šādu starptautisku licenci: Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir 
atļauta, ja tiek sniegtas pienācīgas atsauces un norādītas izmaiņas. Atkalizmantošana 
nedrīkst sagrozīt dokumentu sākotnējo nozīmi vai jēgu. ERP nav atbildīga par 
atkalizmantošanas sekām.  

Jums ir jānoskaidro papildu tiesības, ja konkrētā saturā attēlotas identificējamas 
privātpersonas, piem., attiecībā uz ERP darbinieku fotoattēliem, vai ja tas ietver trešās 
personas darbu. Ja atļauja ir saņemta, tā atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un 
skaidri norāda uz visiem izmantošanas ierobežojumiem. 

Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jāprasa atļauja tieši 
autortiesību īpašniekiem. 

Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, proti, 
patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, nav iekļauti 
ERP atkalizmantošanas politikā un jums nav licencēti. 

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru tīmekļa vietnēs, kas izvietotas domēnā 
europa.eu, ir atrodamas saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā ERP šīs vietnes 
nekontrolē, iesakām rūpīgi iepazīties ar to privātuma un autortiesību politiku. 

Eiropas Revīzijas palātas logotipa izmantošana  

Eiropas Revīzijas palātas logotipu nedrīkst izmantot bez Eiropas Revīzijas 
palātas iepriekšējas piekrišanas. 

 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1

Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
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