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Kommentar angående covid-19-pandemin
Arbetet med översikten slutfördes före covid-19-utbrottet, och i denna rapport tas
därför ingen hänsyn till någon politisk utveckling eller andra förändringar som
genomförts för att hantera pandemin.
Om översikten:
Sedan 1980-talet tillämpar Kina en ”statligt styrd investeringsstrategi” i syfte att
möjliggöra en stark och exportdriven ekonomi. Vi undersökte EU:s åtgärder med
anledning av strategin.
Vår översikt visade att det var svårt att få fram fullständiga och aktuella uppgifter
och på det viset få överblick över de investeringar som utgör en del av Kinas
investeringsstrategi i EU. Vi fann inte heller någon formaliserad och övergripande
analys av riskerna och möjligheterna för EU. Framtida utmaningar kommer att
handla om att förbättra utarbetandet, genomförandet, övervakningen,
rapporteringen och utvärderingen av EU–Kina-strategin. En annan utmaning blir att
samordna EU-institutionernas och medlemsstaternas åtgärder genom att främja
informationsutbyte.
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Sammanfattning
I Under de senaste två årtiondena har Kina klivit fram som en betydande ekonomisk

aktör på den internationella arenan. Sedan 1980-talet tillämpar Kina en ”statligt styrd
investeringsstrategi” i syfte att möjliggöra en stark och exportdriven ekonomi. Nya
Sidenvägen (”Belt and Road-initiativet”) är, tillsammans med ”Made in China 2025”, de
mest betydande kinesiska investeringsstrategierna för ekonomisk tillväxt och syftar till
att öka Kinas inflytande utomlands, däribland i EU och de enskilda medlemsstaterna.

II Vi ansåg att det var lägligt att genomföra denna översikt, ur vårt perspektiv som

extern revisor, av EU:s åtgärder med anledning av Kinas statligt styrda
investeringsstrategi, som innebär utmaningar för EU på grund av Kinas växande
betydelse som ekonomisk aktör. Statsägda företag som drar nytta av kinesisk offentlig
finansiering utgör en del av den kinesiska investeringsstrategin. Enligt EU:s regler skulle
sådana bidrag behandlas som statligt stöd, om de beviljades av medlemsstaterna.
Skillnaden i hur detta hanteras gör det svårt för EU att få till stånd lika villkor i
förhållande till Kina.

III Detta är inte en revision, utan en översikt över offentligt tillgänglig information

från studier, artiklar och akademiska publikationer som samlats in specifikt för detta
ändamål. Vår översikt ger en överblick över Kinas investeringsstrategi och samlar
utmaningar (risker och möjligheter) som denna strategi för med sig för EU. Vi
undersökte EU:s åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi, det vill säga
initiativ som har tagits av EU:s institutioner liksom enskilda medlemsstaters åtgärder i
förhållande till Kina.

IV Vår översikt visade att det var svårt att samla in fullständiga och aktuella uppgifter
och på det viset få överblick över de investeringar som utgör en del av den kinesiska
investeringsstrategin i EU. Vi fann inte heller någon formaliserad och övergripande
analys av riskerna och möjligheterna för EU. Åtgärderna i de senaste tre centrala
strategidokumenten om förbindelserna mellan EU och Kina omfattar nästan samtliga
risker och möjligheter, förutom tre risker.

V EU och medlemsstaterna utövar båda befogenheter inom politikområden som

knyter an till EU:s åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi. Inom
politikområden där en samordnad EU-strategi skulle kunna vara en fördel innebär det
faktum att både EU och medlemsstaterna utövar befogenheter att det finns flera
beslutsfattare (t.ex. EU-institutioner och nationella regeringar) som eventuellt har olika
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åsikter och strategier. Detta kan göra det svårt att hantera de utmaningar som EU som
helhet står inför i rätt tid och på ett samordnat sätt.

VI Olika källor tyder på att medlemsstater ofta agerar på bilateral nivå gentemot Kina
i enlighet med sina egna nationella intressen och utan att alltid informera eller
samordna med kommissionen när så krävs. Inom vissa områden blir det därför svårt
för EU:s institutioner och medlemsstater att samordna åtgärderna.

VII Vi lyfter fram utmaningar med koppling till de risker som vi har identifierat. Vi

diskuterade riskerna med kommissionens avdelningar och Europeiska utrikestjänsten
och hänvisar, vid behov, till deras synpunkter.
1.

Hur kan man få fram mer fullständiga och aktuella uppgifter och statistikuppgifter
om investeringar, som utgör en del av den kinesiska investeringsstrategin i EU, för
att förbättra underlagen för EU:s politiska beslut om Kina?

2.

Hur kan man genomföra en formaliserad, övergripande och aktuell analys av
risker och möjligheter för EU, för att hantera hela skalan av de utmaningar som
Kinas investeringsstrategi för med sig?

3.

Hur kan man förbättra genomförandet av de 74 åtgärder som fastställs i EU–Kinastrategin, i synnerhet de åtgärder som främjar ömsesidighet och förebygger
snedvridande effekter på EU:s inre marknad, och hur kan man ta itu med de
återstående riskerna?

4.

Hur kan man göra det möjligt för EU:s beslutsfattare att på ett bättre sätt
utarbeta och övervaka EU–Kina-strategin, genom att göra en förhandsbedömning
av vilka EU-medel som krävs för att genomföra åtgärderna i strategin, öronmärka
dessa medel och sammanställa en översikt över tillhörande utgifter?

5.

Hur kan man förvissa sig om att utmaningarna med den kinesiska
investeringsstrategin hanteras genom att stärka förfarandena för att mäta,
övervaka, rapportera och utvärdera resultat inom ramen för EU–Kina-strategin?

6.

Hur kan man samordna de åtgärder som vidtas av EU:s institutioner och
medlemsstater på ett bättre sätt genom att främja informationsutbytet dem
emellan om samarbetet mellan EU och Kina?
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1. Inledning
01 Under de senaste två årtiondena har Kina klivit fram som en betydande

ekonomisk aktör på den internationella arenan. Det gjorde det möjligt för Kina att bli
en viktig geopolitisk aktör på global nivå (se figur 1). EU är Kinas största
handelspartner, och Kina är EU:s näst största handelspartner.

Figur 1 – Demografiska och ekonomiska uppgifter om vissa stora länder
Kina
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Källa: Världsbanken, ”BNP (aktuell USD)”, ”BNP per capita (konstant 2010 USD)”, ”befolkning, total”,
”bytesbalans (% av BNP)”, världsutvecklingsindikatorer, Världsbanksgruppen, och statistikuppgifter från
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).
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02 Kinesisk ekonomisk politik och handelspolitik kännetecknas av flera

utvecklingsstrategier, inom ramen för vilka statligt styrda investeringar har gjort det
möjligt för Kina att bli en global ekonomisk aktör. Dessa uppmuntrar kinesiska företag
att investera utomlands, särskilt inom strategiska sektorer (t.ex. energi-, telekom- och
järnvägssystem), och statsägda företag drar nytta av kinesisk offentlig finansiering.
Detta kan snedvrida konkurrensen, i synnerhet på EU:s inre marknad eftersom Kinas
statsägda företag inte omfattas av EU:s regler för statligt stöd. EU har förbundit sig att
säkerställa att det råder lika villkor för EU-företag som måste konkurrera med kinesiska
företag.

03 ”Belt and Road-initiativet” är Kinas mest betydande investeringsstrategi för

ekonomisk tillväxt. Ett politiskt mål består i att öka Kinas inflytande utomlands,
däribland i EU och enskilda medlemsstater. Belt and Road-initiativet främjar Kinas
geostrategiska ambitioner att expandera globalt genom att upprätthålla den inhemska
tillväxten, utveckla regional och global konnektivitet, införa kinesiska standarder i
utvecklingsländer och erbjuda ytterligare förenklade handelsprocedurer för
marknaderna längs Belt and Road.

04 Kinas investeringsstrategi har både lovordats och kritiserats av det

internationella samfundet. Å ena sidan kan strategins ekonomiska fördelar föra med
sig positiva effekter för både europeiska ekonomier och världsekonomin, exempelvis
genom att främja tillväxt och sysselsättning. Vidare anses Kinas oöverträffade tillväxt
och framgångsrika planer för fattigdomsutrotning ha lyft över 850 miljoner kineser ur
fattigdom: fattigdomen minskade från 88,3 % år 1981 till 1,9 % år 2013 1. Å andra sidan
har det i EU uttryckts oro över beroendet av kinesiska investeringar i strategiska
industrier, koncentrationen av dem i känsliga eller strategiskt viktiga sektorer och den
bristande ömsesidigheten när det gäller tillgång till EU:s inre marknad 2.

1

China – Systematic Country Diagnostic: towards a more inclusive and sustainable
development, Världsbanksgruppen, rapport nr. 113092-CN, 2017.

2

Hanemann, T. och Huotari, M., EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment
relations, Rhodium Group och Mercator Institute for China Studies, MERICS,
17 augusti 2018.
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05 I egenskap av EU:s externa revisor har Europeiska revisionsrätten ett unikt

perspektiv på EU:s politik, initiativ och finanser. Vi ansåg att det var lägligt att
undersöka EU:s åtgärder med anledning av Kinas statligt styrda investeringsstrategi
(nedan kallad Kinas investeringsstrategi) som medför de ovan nämnda utmaningarna,
med tanke på Kinas växande ekonomiska betydelse på den internationella scenen.
EU:s åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi består av initiativ som leds
av EU-institutionerna liksom medlemsstaternas egna åtgärder i förhållande till Kina. EU
har som utgångspunkt fastställt att EU:s samarbete med Kina bör vara principfast,
praktiskt och pragmatiskt, och att EU:s intressen och värden bör upprätthållas och
främjas3.

3

Europeiska kommissionen, EU:s utrikesrepresentant, EU och Kina – En strategisk hållning,
gemensamt meddelande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet,
JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12 mars 2019, s. 1.
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2. Översiktens inriktning och
omfattning samt metod som använts
06 Vi undersökte EU:s åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi. Vi

anser att åtgärderna omfattar de initiativ som tagits av EU:s institutioner liksom
enskilda medlemsstaters åtgärder i förhållande till Kina. Vår översikt ger en överblick
över Kinas investeringsstrategi och samlar utmaningar (risker och möjligheter) som
denna strategi för med sig för EU:s institutioner och medlemsstater. Vidare beskriver vi
hur EU:s institutioner
o

utarbetade EU–Kina-strategin,

o

anpassade strategin för att bemöta utmaningar,

o

genomför, övervakar, rapporterar om och utvärderar strategin.

Vi beskriver även hur medlemsstaterna hanterade Kinas investeringsstrategi. Till sist
lämnar vi avslutande kommentarer, där vi identifierar de viktigaste framtida
utmaningarna för EU.

07 Detta är inte en revision, utan en översikt över offentligt tillgänglig information

från studier, artiklar och akademiska publikationer som samlats in specifikt för detta
ändamål fram till mars 2020. Underlag till översikten har även hämtats från offentliga
handlingar från kommissionens avdelningar och Europeiska utrikestjänsten (EEAS),
intervjuer med deras personal samt samråd med experter på området (se bilaga I).
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3. Kinas statligt styrda
investeringsstrategi
Beskrivning av strategin för att bli en global aktör

08 Sedan 1980-talet har Kina blivit en global ekonomi, och landet strävar efter att

fortsätta på samma tillväxtbana. Kinas andel av den globala bruttonationalprodukten
(BNP) ökade från mindre än 3 % år 1980 till 16 % år 2018 (se figur 2). Den
bakomliggande drivkraften till denna tillväxt är strategin för att bli en global aktör
(”Going Global”) som inleddes 1999, två år innan Kina anslöt sig till
Världshandelsorganisationen (WTO). Fokus i strategin för att bli en global aktör låg
främst på att importera oljeresurser och andra råmaterial i syfte att främja landets
arbetsintensiva ekonomi och samtidigt tillverka varor med lågt mervärde (tung
industri, t.ex. järn, stål och basmaskiner) 4) som i huvudsak exporterades globalt.
År 2018 förutspådde Internationella valutafonden (IMF) att Kinas nominella BNP skulle
kunna gå om Förenta staterna 2030 som världens största ekonomi 5.

4

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Belt and Road Initiative in the
global trade, investment and finance landscape, OECD Business and Finance Outlook 2018,
OECD Publishing, Paris, 2018, s. 24.

5

Internationella valutafonden, People’s Republic of China 2018 Article IV Consultation Press
Release; Staff Report; Staff Statement and Statement by the Executive Director for the
People’s Republic of China, landrapport nr 18/240, IMF, juli 2018, s. 1.
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Figur 2 – Procentandel av global BNP (aktuell USD)
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Källa: ”BNP (aktuell USD)”, databas, världsutvecklingsindikatorer, Världsbanksgruppen. Senast
uppdaterad 9.4.2020.

09 Fram till 2008 hade Kina genomgående en hög årlig BNP-tillväxt. I

efterdyningarna av finanskrisen 2008 dämpades tillväxttakten (se figur 3), främst på
grund av minskad export av varor med lågt mervärde. Kinas årliga tillväxt är
fortfarande betydande: BNP växte 6,6 % år 2018, vilket kan jämföras med EU där BNP
ökade med 2 % det året 6. Under det senaste årtiondet ändrades fokus i strategin för
att bli en global aktör mot en ekonomi som är mer inriktad på produktion av varor
med högt mervärde. Bland annat byggdes infrastruktur ut för att främja handeln
regionalt och internationellt.

6

Världsbanken, ”BNP-tillväxt (årlig %)”, världsutvecklingsindikatorer, Världsbanksgruppen.
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Figur 3 – BNP-tillväxt, uttryckt i årliga procentuella förändringar 2001–
2018
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Källa: Världsbanken, ”BNP-tillväxt (årlig %)”, världsutvecklingsindikatorer, Världsbanksgruppen.

10 Två huvudsakliga strategier togs fram för att ytterligare utveckla Kinas globala

konkurrenskraft: strategin för konnektivitet (Belt and Road-initiativet), som
lanserades 2013, och industristrategin Made in China 2025, som lanserades 2015. Vi
definierar dessa initiativ som Kinas statligt styrda investeringsstrategi, som stöder
och ger ekonomiska incitament till kinesiska statsägda företag och privata företag för
att de ska investera i strategiska sektorer utomlands.

11 Under det senaste årtiondet har Kina blivit mer verksamt inom

konnektivitetsområdet genom Belt and Road-initiativet, vilket är en långsiktig
övergripande strategi som består av en mängd investeringsprojekt. Projektens fokus
ligger främst på att bygga upp transport- och energiinfrastruktur, stärka handeln och
utveckla digitala nät. Investeringar i den digitala ekonomin och innovationsdriven
utveckling är prioriterade områden inom Belt and Road-initiativet 7.

7

Xi Jinping Chairs and Addresses the Leaders' Roundtable of the Second Belt and Road Forum
for International Cooperation (BRF), The Second Belt and Road Forum for International
Cooperation, 28 april 2019; Eder, Arcesati, Mardell, Networking the Belt and Road – The
future is digital, Mercator Institute for China Studies, MERICS, 28 augusti 2019.
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12 År 2013 lanserade Kina Belt and Road-initiativet, såsom det kallas i dag, som Silk

Road Economic Belt (sidenvägens ekonomiska bälte) och Maritime Silk Road (den
maritima sidenvägen) för att främja regional ekonomisk tillväxt. I figur 4 visas den
regionala utbyggnaden av Belt and Road-initiativet via ”ekonomiska korridorer”. Dessa
korridorer är specifika geografiska områden i de länder som ingår i Belt and Roadinitiativet. Områdena omfattar över 64 ekonomier, och motsvarar mer än en tredjedel
av global BNP och över halva jordens befolkning8. Belt and Road-initiativet har fått
större betydelse under de senaste åren, vilket ledde till att det införlivades i det
kinesiska kommunistpartiets stadgar 2017 och garanterades ett ständigt finansiellt
flöde till projekt inom Belt and Road-initiativet 9.

8

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Belt and Road Initiative in
the global trade, investment and finance landscape, OECD Business and Finance Outlook
2018, OECD Publishing, Paris, 2018, s. 9.

9

Eder, T., Mapping the Belt and Road Initiative – This is where we stand, Mercator Institute
for China Studies, MERICS, 7 juni 2018.
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Figur 4 – Belt and Road-initiativet: de sex ekonomiska korridorerna
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Anm: Latinamerika ingår också i Belt and Road-initiativet 10.
Källa: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Belt and Road Initiative in the
global trade, investment and finance landscape, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD
Publishing, Paris, 2018, s. 11.

13 Ruta 1 innehåller ett exempel på kinesiska investeringar i infrastruktur inom en
av de sex ekonomiska korridorerna.

10

Teufel Dreyer, J., The Belt, the Road, and Latin America, Foreign Policy Research Institute,
juni 2019.
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Ruta 1
Exempel på Kinas investeringar i infrastruktur längs korridoren inom
den nya eurasiska landbryggan
Den 305 kilometer långa Khorgos–Almaty-motorvägen längs korridoren inom den
nya eurasiska landbryggan uppgraderades 2018 från två till fyra körfält. Vägen
sammanlänkar Khorgos, en gränsstad i Kina, med staden Almaty i Kazakstan, ett av
de största ekonomiska centrumen i Centralasien. Vägen har minskat resetiden
mellan de två städerna med 40 %, och transportkostnaderna från 0,26 US-dollar
till 0,24 US-dollar per fordonskilometer 11.

14 Från lanseringen av Belt and Road-initiativet 2013 och fram till det planerade

slutförandet 2049 uppskattas de kinesiska investeringarna inom ramen för detta
initiativ uppgå till mellan 1 biljon US-dollar och 8 biljoner US-dollar 12. Det stora
intervallet återspeglar de begränsade uppgifter som finns tillgängliga om initiativets
storlek och omfattning. I bilaga II ges en översikt över definition, mål, investeringar
och finansiering när det gäller Belt and Road-initiativet.

15 Det är inte alltid möjligt att klassificera kinesiska investeringar i EU som Belt and

Road-relaterade projekt. Det finns ingen allmänt tillgänglig förteckning över officiella
Belt and Road-projekt, och heller inte över medlemsstaternas bidrag till finansinstitut
som är involverade i Belt and Road-initiativet (exempelvis Asiatiska utvecklingsbanken
[AsDB] och Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar [AIIB]). Projekten inom Belt
and Road-initiativet finansieras i huvudsak av kinesiska statsägda företag, däribland
statsägda policybanker och affärsbanker (se figur 12 i bilaga II), som får kinesisk
offentlig finansiering. Enligt EU:s regler skulle sådana bidrag behandlas som statligt
stöd, om de beviljades av en medlemsstat. Denna skillnad kan snedvrida konkurrensen
på EU:s inre marknad, och gör det svårt att få till stånd lika villkor för Kina och EU13.
Kommissionens avdelningar och utrikestjänsten har påpekat att ett skäl till att vitboken
om utländska subventioner på den inre marknaden offentliggjordes i juni 2020 var att
11

Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, s. 50–51,
Världsbanksgruppen, juni 2019.

12

Hillman, J., How Big is China’s Belt and Road?, Center for Strategic and International
Studies, april 2018.

13

Europeiska unionens handelskammare i Kina, The Road Less Travelled: European
Involvement in China’s Belt and Road Initiative, 2020 s. 2.
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ta itu med det här problemet 14. Vårt arbete med översikten hade då avslutats.
Dessutom finns det risk för att miljönormer, sociala normer och styrningsnormer inte
upprätthålls i tillräcklig mån 15 när dessa projekt genomförs. Belt and Road-initiativet
är komplext och utvecklas ständigt, vilket gör det till ett ”rörligt mål” för EU:s
beslutsfattare.

16 År 2015 infördes industristrategin Made in China 2025 (MIC 2025) i form av en

tioårig policy. Den representerade en övergång till en ekonomi med mer fokus på
sektorer med högt mervärde, inhemsk konsumtion och export. Detta visade på Kinas
ambition att bli en global teknisk makt. Det är svårt att sätta en prislapp på strategin
på grund av att en mängd olika finansiella verktyg används, men Mercator Institute for
China Studies (MERICS) har rapporterat att över 1 800 statliga, industriella
investeringsfonder med anknytning till strategin sammanlagt omfattar omkring tre
biljoner CNY 16 (390 miljarder euro).

Översikt över Kinas investeringar i EU

17 Det är inte möjligt att ge en korrekt övergripande bild av kinesiska investeringar i

EU med koppling till den kinesiska statligt styrda investeringsstrategin (dvs. Belt and
Road och Made in China 2025) på grund av den begränsade tillgången till offentlig
information (se punkterna 15 och 16). Vi använder därför uppgifter om de
sammanlagda kinesiska utländska investeringarna i EU för att göra en analys på hög
nivå. Vi har granskat Kinas (inbegripet Hongkong) sammanlagda direktinvesteringar
(se ruta 2) i EU under de senaste åren.

14

Europeiska kommissionen, (2020) Vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska
subventioner, Bryssel, 17.6.2020 COM(2020) 253 final.

15

Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, s. 111–112.,
Världsbanksgruppen.

16

Zenglein, M. J. och Holzmann, A., Evolving Made In China 2025: China’s industrial policy in
the quest for global tech leadership, Mercator Institute for China Studies, MERICS,
4 juli 2019, s. 12.

18

Ruta 2
Utländska direktinvesteringar
Utländska direktinvesteringar definieras av Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) som en investeringskategori som återspeglar
målet för en enhet med hemvist i en ekonomi att göra en långsiktig investering i
ett företag med hemvist i en annan ekonomi än direktinvesterarens.
När en investerare med hemvist i en ekonomi direkt eller indirekt äger 10 % eller
mer av rösträtten i ett företag med hemvist i en annan ekonomi utgör detta bevis
på ett sådant förhållande.
Stockar av utländska direktinvesteringar (positioner) avser värdet på
investeringarna i slutet av ett år och motsvarar de samlade utländska
direktinvesteringarna, netto, som förvärvats under tidigare år. Utländska
direktinvesteringstransaktioner (flöden) mäter värdet av
investeringstransaktionerna under det året.

Restriktioner för utländska investeringar i EU

18 OECD:s index för restriktiva regler när det gäller utländska direktinvesteringar

bedömer lagstadgade restriktiva regler för utländska direktinvesteringar i många
länder, däribland alla OECD- och G20-länder. Det omfattar följande fyra huvudsakliga
typer av restriktioner för utländska direktinvesteringar: begränsningar, granskning eller
godkännandemekanismer för utländskt kapital, restriktioner för anställning av
utländska medborgare som nyckelpersonal samt operativa restriktioner (dvs.
restriktioner när det gäller filialer, att ta hem kapital eller markägande).

19 Figur 5 visar hur restriktiva EU-medlemsstaterna och andra utvalda länder

(däribland Kina) är när det gäller utländska investeringar. Restriktionsgraderna inom
EU varierar, men generellt sett är EU:s investeringsordning mycket öppen och det finns
få restriktioner jämfört med resten av världen. EU välkomnar utländska
direktinvesteringar som en källa till tillväxt och sysselsättning, som kopplar samman
företag i EU med globala värdekedjor. EU är världens största mottagare av utländska
direktinvesteringar. År 2017 stod EU för över en tredjedel (35 %) av världens ingående
stock av direktinvesteringar 17.

17

Eurostat, World direct investment patterns, juli 2018.

19

Figur 5 – OECD:s index för restriktiva regler när det gäller utländska
direktinvesteringar 2018
OECD:s index för restriktiva regler när det gäller utländska
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Källa: OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year, OECD. Stat.
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20 Jämfört med EU är Kina mindre öppet för investeringar. Kinas ordning för

utländska investeringar, däribland dess ”negativa förteckningar”, begränsar utländska
investerares tillträde till den kinesiska marknaden inom flera sektorer, bland annat
flera av dem som definieras som viktiga tekniksektorer i strategin Made in China
2025 18. Kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) rapporterar att
europeiska företag inom vissa sektorer tvingas ingå i samriskföretag tillsammans med
kinesiska företag och överföra teknik. När det gäller villkor efter tillträde leder det
kinesiska regelverket, det ojämlika tillträdet till den kinesiska marknaden och den
statliga finansieringen till att europeiska företag missgynnas i förhållande till kinesiska
företag 19. I tabell 1 finns en översikt över sektorsvisa restriktioner för utländska
investeringar i Kina jämfört med EU.

Tabell 1 – Sektorsvisa restriktioner för utländska investeringar i Kina
jämfört med EU
Sektorer

Kinas investeringsordningi
förhållande till EUinvesterare

EU:s investeringsordningi
förhållande till kinesiska
investerare

Prospektering och utvinning av
olja och naturgas

Endast samriskföretag

Inga restriktioner

Tryckning av publikationer

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Fordonstillverkning

Högst 50 %

Inga restriktioner

Reparation, utformning och
konstruktion av fartyg

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Utformning och konstruktion av
luftfartyg

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Produktion av satellit-tvsändningar

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Kärnkraftverk

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Konstruktion och drift av elnät

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Konstruktion och drift av
järnvägsnät

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

18

European Business in China Position Paper 2019/2020, Investment Working Group Position
Paper, EU:s handelskammare i Kina, 29 september 2019, s. 99.

19

Preziosi, N., et al. (Eds) Dias et al., China – Challenges and Prospects from an Industrial and
Innovation Powerhouse, JRC, Publikationsbyrån, Luxemburg, 2020.

21

Sektorer

Kinas investeringsordningi
förhållande till EUinvesterare

EU:s investeringsordningi
förhållande till kinesiska
investerare

Konstruktion och drift av civila
flygplatser

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Telekomföretag

Enbart minoritetsintresse

Inga restriktioner

Banker

Högst 20 %

Inga restriktioner

Försäkringsbolag

Högst 50 %

Inga restriktioner

Källa: Baserat på Holslag. J., ”The Silk Road Trap, Medford, Polity Press, 2019. I och med att de kinesiska
restriktionerna för utländska investeringar uppdateras regelbundet kan informationen i denna tabell
ändras i enlighet med dessa uppdateringar.

Storleken på Kinas investeringar i EU

21 EU bevakar investeringar från tredjeländer (däribland Kina) med hjälp av olika

källor. De främsta källorna är officiell statistik, som sammanställs av kommissionens
europeiska statistikbyrå (Eurostat), och uppgifter om investeringar från privata källor
som sammanställs av kommissionens generaldirektorat (GD) för handel och JRC (t.ex.
europeiska kommissionens EK-JRC:s databas över utländskt ägande). GD Handel
hämtar även uppgifter från Rhodium Group, EU-China Investment Monitor.

22 Eurostat offentliggör uppgifter om stockar och flöden av utländska

direktinvesteringar till och från EU:s medlemsstater. Uppgifterna grundas på
deklarationer från dessa medlemsstater och statistikbyråer i tredjeländer 20.
Statistikuppgifterna om utländska direktinvesteringar är inte aktuella, eftersom de
offentliggörs mellan tolv och 24 månader efter ett visst år. Vidare är de fragmenterade
och ofullständiga, och det är därför svårt att få överblick. Till exempel visas enbart
ursprung (hemvist) för den direkta investeraren, och de fångar inte upp längre
investeringskedjor såsom investeringar som kanaliseras genom ett företag för särskilt
ändamål i ett annat land (t.ex. för skatteändamål). En översikt över begränsningarna i
fråga om hur omfattande statistiken över utländska direktinvesteringar är ges i
bilaga III. Dessutom finns det problem när det gäller den metod som används av det
kinesiska handelsministeriet för att sammanställa den investeringsstatistik som
offentliggörs 21.

20

Eurostat, databas, Europeiska kommissionen, 2020.

21

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

22

23 Vår granskning av Eurostats statistik visar att Kinas investeringar i EU har ökat,

men fortfarande är relativt små. År 1995 innehades enbart 0,3 % av de utländska
direktinvesteringarna i EU av kinesiska investerare. Figur 6 visar hur Kinas andel av de
totala utländska direktinvesteringarna i EU har ökat under åren 1995, 2005 och 2015. I
slutet av 2018 hade denna andel ökat till 3 % 22, vilket innebär att de kinesiska
direktinvesteringarna (stockar) i EU uppgick till 202 miljarder euro. Finanscentrum
med gynnsamma skattevillkor kan locka till sig höga nivåer av utländska
direktinvesteringar 23. Luxemburg är den största mottagaren av kinesiska investeringar
i EU (82,5 miljarder euro), följt av Nederländerna. En översikt över kinesiska
direktinvesteringar i EU ges i bilaga IV.

Figur 6 – Ökning av den totala andelen kinesiska direktinvesteringar
(stockar) i EU under åren 1995, 2005 och 2015
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Källa: Europeiska kommissionen, arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Accompanying the
document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a
framework for screening of foreign direct investments into the European Union, SWD(2017) 297 final –
2017/0224(COD), Bryssel, 13 september 2017.

22

Eurostat, Foreign Direct Investment stocks at the end of 2018, mars 2020.

23

The Rise of Phantom Investments, IMF, september 2019.

23

24 Med anledning av hur begränsad den officiella statistiken om utländska

direktinvesteringar är tog kommissionen (GD Handel) fram en ny icke-offentlig databas
(EK-JRC:s databas över utländskt ägande) med hjälp av uppgifter på företagsnivå (t.ex.
enskilda företags balansräkningar), på grundval av källor som databaserna Orbis och
Zephyr 24. EK-JRC:s databas över utländskt ägande fångar upp utländskt ägande av mer
än 50 % av kapitalet inom onoterade företag och de största aktieägarnas ägande inom
börsnoterade företag. Detta kan användas för att identifiera den verkliga investeraren
och möjliggör en mer detaljerad klassificering av sektorer än statistiken om utländska
direktinvesteringar. I likhet med problemen med ofullständig statistik om utländska
direktinvesteringar innehåller databasen inte små företag som undantas från kravet på
att offentliggöra balansräkningar, och finansiell leasing omfattas generellt sett inte.

25 Enligt EK-JRC:s databas över utländskt ägande uppgick de totala tillgångar,

inklusive utländska direktinvesteringar, som kontrollerades av kinesiska investerare i
slutet av 2017 till 2 114 miljarder euro. Detta motsvarar värdet av 0,89 % av alla
företag i EU, och 0,18 % av det totala antalet företag i EU. Enligt EK-JRC:s databas över
utländskt ägande har det främsta mottagarlandet av kinesiska investeringar varit
Förenade kungariket (totalt 1 772 miljarder euro i tillgångar). En översikt över
utländskt ägande av företag i EU, som kontrolleras av kinesiska investerare, ges i
bilaga V.

26 Figur 7 visar hur de kinesiska direktinvesteringstransaktionerna (flödena) har

utvecklats över tid, och i synnerhet hur betydande investeringarna från statsägda
företag är jämfört med privata företags investeringar. Den stora statsägda sektorn är
ett signum för den kinesiska ekonomin.

24

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD(2019) 108 final.

24

Figur 7 – Kinesiska direktinvesteringar i EU under perioden 2000–2019
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Källa: Rhodium Group, 2020.

Investeringssektorer

27 De sektorer som omfattades av kinesiska direktinvesteringar 2000–2019

inbegriper strategiskt viktiga områden 25, såsom transporter och infrastruktur
(29,1 %), informations- och kommunikationsteknik (IKT) (12,4 %), energi (10,1 %),
fordonsindustri (14,1 %) samt fastighets- och hotell- och restaurangbranschen
(11,2 %). Figur 8 visar vilka sektorer de kinesiska direktinvesteringarna har gått till
sedan år 2000.

25

De strategiska sektorer och tillgångar som Europeiska kommissionen (2017) anger i
Welcoming Foreign Direct Investment while Protecting Essential Interest, Bryssel, 13.9.2017,
COM(2017) 494 final.

25

Figur 8 – Kinesiska direktinvesteringstransaktioner i EU gjorda av
kinesiska statsägda investerare, 2000–2019, per sektor
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Källa: Rhodium Group, 2020.

28 Här följer några exempel på betydande förvärv som gjorts av kinesiska
investerare i EU:
o

2012: Energias de Portugal för 3,5 miljarder US-dollar. Elbolag, Portugal.

o

2014: CDP Reti för 2,8 miljarder US-dollar. Holdingbolag, försörjningstjänster,
Italien.

o

2015: Pirelli för 7,7 miljarder US-dollar. Fordonsutrustning och
fordonskomponenter, Italien.

o

2017: Logicor för 14 miljarder US-dollar. Transporttjänster och logistik, Förenade
kungariket 26.

26

Rhodium Group Cross Border Monitor (CBM): People’s Republic of China < > European
Union Direct Investment, uppdatering första kvartalet 2019: offentlig version, New York,
2019.

26

4. Revisionsrättens sammanställning av
risker och möjligheter för EU
29 Inför utformningen, upprättandet och genomförandet av policydokument om

EU:s och Kinas förbindelser, och särskilt mot bakgrund av de utmaningar som den
kinesiska investeringsstrategin innebär, identifierar och bedömer kommissionens
avdelningar och utrikestjänsten relevanta risker och möjligheter. Enligt avdelningarna
baseras den kontinuerliga bedömningen på information från olika källor, däribland
andra EU-avdelningar, medlemsstater, tredjeländer och experter som arbetar inom
olika politikområden. Vi fann dock ingen formaliserad och övergripande analys av
riskerna och möjligheterna för EU med Kinas investeringsstrategi.

30 Som en del av vår översikt sammanställde vi därför en egen lista över risker och

möjligheter med anknytning till Kinas investeringsstrategi, på grundval av allmänt
tillgänglig information och samråd med experter. Med hjälp av en internationell ram
för riskhantering27 riktade vi in oss på risker och möjligheter och kategoriserade dessa
per typ, såsom visas nedan. Se bilaga VI för en mer detaljerad beskrivning av dessa
risker/möjligheter och källor. Samtliga risker och möjligheter gäller i förhållande till
Kina, men de kan även tillämpas på EU:s relationer med andra länder. Vissa risker och
möjligheter kan påverka EU direkt, medan andra kan påverka EU-politik i tredjeländer.

31 Tabell 2 innehåller revisionsrättens översikt över riskerna. Över hälften av

riskerna är av politisk eller ekonomisk karaktär. Vidare finns det även andra risker av
social, teknisk, rättslig och miljörelaterad karaktär. De 18 risker som anges i denna
översikt är inte uttömmande eller likvärdiga. Vissa av dem är förenade med mer
betydande hot mot EU än andra. Vi lyfter fram exempel på risker i ruta 3.

27

Integrating with Strategy and Performance, Enterprise Risk Management, Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), juni 2017.

27

Tabell 2 – Risker som Kinas investeringsstrategi för med sig för EU
Typ

Politisk

Ekonomisk

Social
Teknisk

Rättslig

Nr

Risköversikt

R.1

Kinesiska investeringar i känsliga eller strategiska tillgångar i Europa
kan påverka säkerheten och den allmänna ordningen.

R.2

Enskilda medlemsstater som sluter samförståndsavtal om samarbete
inom ramen för Belt and Road-initiativet kan undergräva EU:s
enighet.

R.3

Projekt inom ramen för Belt and Road-initiativet kan försvaga
medlemsstaters strategiska nationella ägande av infrastruktur, med
geopolitiska konsekvenser.

R.4

I och med kinesiska investeringar byggs den gränsöverskridande
nätinfrastrukturen ut, vilket utnyttjas för gränsöverskridande
organiserad brottslighet och olaglig handel.

R.5

Bristande ömsesidighet i förbindelserna mellan EU och Kina på grund
av att de kinesiska företagen har orättvisa ekonomiska fördelar.

R.6

Bristande samordning mellan EU:s och Kinas infrastrukturprogram
kan leda till luckor i nätinfrastrukturen eller till investeringsprojekt
som tävlar med eller överlappar andra (*).

R.7

Kinesiska statsägda företag finansierar ohanterliga skulder i EU och
tredjeländer, vilket leder till betalningsinställelser och förlust av
strategiska säkerheter.

R.8

EU:s långsiktiga konkurrenskraft skadas på grund av påtvingad
tekniköverföring till Kina.

R.9

EU importerar varor från Kina som är prissatta under
produktionskostnaderna.

R.10

EU:s ekonomi påverkas av negativa chocker i leveranskedjorna med
centrala kinesiska leverantörer.

R.11

Anställdas arbetstagarrättigheter och sociala rättigheter respekteras
inte av de kinesiska företag som ägnar sig åt utländska investeringar.

R.12

Belt and Road-initiativet är inte tillräckligt förenligt med EU:s
datasäkerhetsregler, vilket gör EU sårbart för cyberattacker.

R.13

Kinesisk transportinfrastruktur överensstämmer inte med EU:s eller
internationella normer. Förlust av positiva effekter.

R.14

Kinesiska investeringar överensstämmer inte med EU:s finansiella
bestämmelser om till exempel penningtvätt.

R.15

Infrastrukturprojekt i EU tilldelas på ett oriktigt sätt kinesiska anbud
som är onormalt låga.

R.16

Beräkningen av EU:s egna medel påverkas av bedrägeri när det gäller
tullavgifter och moms på kinesisk import.

28

Typ
Miljörelaterad

Risköversikt

Nr
R.17

Kinesiska företag iakttar inte EU:s eller internationella miljönormer
eller styrningsnormer som främjar hållbarhet.

R.18

Folkhälsan påverkas av ökad sammanlänkning i en globaliserad värld
(däribland kinesiska transportvägar längs Belt and Road) som
påskyndar spridningen av sjukdomar.

Anm.(*): Kommissionens avdelningar och utrikestjänsten anser inte att denna risk är relevant på grund
av den politiska verkligheten och att frågan om samordning av infrastruktur går stick i stäv med EU:s
nuvarande politik.
Källa: Europeiska revisionsrätten.

Ruta 3
Exempel på risker som den kinesiska investeringsstrategin för med
sig för EU
Alltför hög skuldsättning i tredjeländer och förlust av strategiska säkerheter
I syfte att genomföra Belt and Road-initiativet har Kina lånat ut medel utan att ta
tillräcklig hänsyn till projektens långsiktiga hållbarhet. Föga hänsyn har likaså tagits
till låntagarnas finansiella ställning. Detta har bidragit till alltför hög skuldsättning
i tredjeländer, såsom Pakistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Sri Lanka, Maldiverna och
EU-kandidatlandet Montenegro 28. Risken skulle kunna uppstå i EU om projekt
inom Belt and Road-initiativet finansieras i medlemsstater.
När det gäller risk R.7 har det funnits exempel på att infrastruktur av strategisk
nationell betydelse har använts som säkerhet. Den internationella hamnen
Hambantota i Sri Lanka har nationell och strategisk betydelse. År 2017 kunde den
srilankesiska regeringen inte fullgöra återbetalningarna av det kinesiska lånet, och
hamnen skrevs över på China Merchants Port Holdings inom ramen för ett 99-årigt
arrendeavtal med en betalning på 1,12 miljarder US-dollar 29.

28

Hurley, J., Morris, S. och Portelance, G., Examining the Debt Implications of the Belt and
Road Initiative from a Policy Perspective, Center for Global Development, CGD Policy
Paper 121, mars 2018.

29

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

29
Immateriella rättigheter och tekniköverföringar
Många av de risker som beskrivs i tabell 2 ovan skulle inverka negativt på målet
att säkerställa ömsesidighet och lika villkor i förbindelserna mellan EU och Kina,
om de förverkligades. I risk R.8 nämns överföring av teknik från europeiska företag
till kinesiska enheter. I en undersökning om företagens förtroende 2019, som
offentliggjorts av Europeiska handelskammaren i Kina, rapporterades att 20 % av
de svarande kände sig tvingade att överföra teknik för att behålla tillträdet till
marknaden i Kina, vilket understryker bristen på ömsesidighet i förbindelserna
mellan EU och Kina 30.
Miljönormer och klimatförändringarna
Fokus i R.17 ligger på risken för att kinesiska företag inte respekterar EU:s
miljönormer. Den europeiska gröna given 31 är av högsta prioritet för Europeiska
kommissionen. Ett av målen med den gröna given är att uppnå nettonollutsläpp av
växthusgaser 2050. Trots tillkännagivandet vid det andra Belt and Road-forumet
för internationellt samarbete 2019 om att sträva efter öppet, grönt och rent
samarbete 32 fortsätter man inom ramen för Belt and Road-initiativet att arbeta
med koleldade kraftprojekt. Ett exempel på ett sådant projekt som finansieras av
kinesiska lån planeras i Bosnien och Hercegovina 33, ett potentiellt EUkandidatland.
Folkhälsa
Den pågående covid-19-pandemin har visat på de risker för folkhälsan som en
sammankopplad globaliserad värld för med sig. Denna risk påverkar många länder
i hela världen. Studier har visat att patogener nu kan spridas längre bort, snabbare
och i större mängder än tidigare 34. I och med att Kina nu är en ledande leverantör
av transportinfrastruktur i hela världen belyser R.18 på vilket sätt nya
transportvägar längs Belt and Road skulle kunna utgöra ett hot mot folkhälsan i EU
och grannskapet, såvida inte ordentliga kontroller och sanitära
försiktighetsåtgärder införs.

30

Business Confidence Survey 2019, Europeiska handelskammaren.

31

Den europeiska gröna given, COM(2019) 640 final.

32

Huvudanförande av Xi Jinping, president för Folkrepubliken Kina vid invigningen av det
andra Belt and Road-forumet för internationellt samarbete, Folkrepubliken Kinas
utrikesministerium, Peking, 26 april 2019.

33

Mardell, J.,China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools, Foreign Policy, maj 2019.

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, vol. 62, 2006.

30

32 Tabell 3 innehåller revisionsrättens översikt över möjligheterna. Alla de

möjligheter som anges är av politisk och ekonomisk karaktär. Vi ger exempel i ruta 4.

Tabell 3 – Möjligheter som Kinas investeringsstrategi för med sig för EU
Typ
Politisk

Ekonomisk

Nr

Möjlighetsöversikt

M.1

Kinesiska investeringar i EU kan främja gemensamma intressen
genom starkare bilaterala förbindelser.

M.2

Kinesiska investeringar bidrar till fred och säkerhet i EU:s grannskap
och utvecklingsländer.

M.3

Samverkan mellan EU och Kina utökar den internationella
utlåningskapaciteten, vilket främjar ekonomisk tillväxt.

M.4

Kinesiska investeringar i EU:s grannskap och utvecklingsländer
främjar uppfyllandet av EU-mål, vilket stärker ekonomisk tillväxt.

M.5

Eurons värde stiger tack vare att Kinas utländska valutareserv
omvandlas till tillgångar i euro.

M.6

Belt and Road-initiativet utökar handeln genom att förbättra
konnektiviteten och minska handelskostnaderna i EU och andra
länder.

M.7

Belt and Road-initiativet bidrar till att ytterligare utveckla den
(kommersiella) järnvägen, som ett alternativ till både sjö- och
lufttransporter i EU.

M.8

Belt and Road-initiativet återställer balansen när det gäller
fraktflöden till och från EU.

M.9

Belt and Road-initiativet ger incitament till att effektivisera
tullförfarandena i syfte att förbättra konnektiviteten.

M.10 Företag i EU bygger transportinfrastruktur i Centralasien, med möjligt
utbyte av färdigheter mellan EU och Kina.

M.11 EU:s exponering för den senaste tekniken utgör en möjlighet att

sprida EU:s standarder och kapacitet när det gäller digitalisering.

M.12 EU diversifierar riskerna med utländskt ägande av investeringar,
vilket minskar det potentiella beroendet av något enskilt land.

M.13 Sektorer i EU såsom högre utbildning, forskning och kulturella och
kreativa näringar gynnas av samarbete och utbyte med Kina.

Källa: Revisionsrätten.
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Ruta 4
Exempel på möjligheter som den kinesiska investeringsstrategin för
med sig för EU
Förbättrad konnektivitet och förbättrade fraktflöden
COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO), ett kinesiskt statsägt företag, är
delägare i terminaler i europeiska hamnar såsom Valencia, Rotterdam, Antwerpen
och Pireus.
Som exempel tar vi Hamnen i Pireus:
—

Sedan augusti 2016 har COSCO Shipping Group varit majoritetsägare av
Pireus hamnmyndighet, som driver terminal I.

—

COSCO Pacific driver terminal II enligt ett 35-årigt koncessionsavtal som slöts
2008.

Avtalet mellan Pireus hamnmyndighet och COSCO förbättrade konnektiviteten
(M.6) och fraktflödena (M.8). Det möjliggjorde investeringar i nya pirar och en
järnvägslänk mellan hamnens terminaler och det nationella järnvägssystemet.
Världsbanken rapporterar att de årliga containertransporterna i Pireus ökade med
168 % mellan 2007 och 2016 35. Den grekiska hamnen fortsätter att klättra i
rankningen, och var 2019 en av de fyra mest betydande hamnarna i Europa mätt i
containervolym (efter Rotterdam, Antwerpen och Hamburg).
Akademiskt samarbete och forskningssamarbete
Fördelar kan dras av akademiskt samarbete och forskningssamarbete, såsom
beskrivs i möjlighet M.13. Sektorer i EU såsom högre utbildning, forskning och de
kulturella och kreativa näringarna kan dra nytta av akademiska utbyten med Kina
genom programmen Erasmus+ och Jean Monnet samt forskningsinitiativ genom
Horisont 2020. I mars 2019 deltog 1 034 kinesiska forskare i Marie SkłodowskaCurie-åtgärder. Enligt kommissionens avdelningar och utrikestjänsten innebär
denna möjlighet även vissa risker, till exempel bristande ömsesidighet.

35

Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, juni 2019,
Världsbanksgruppen.
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5. EU:s åtgärder med anledning av
Kinas investeringsstrategi
EU:s styrningsformer

33 En befogenhet inom EU-ramen är möjligheten att lagstifta på olika

politikområden. EU och medlemsstaterna utövar båda befogenheter inom
politikområden som knyter an till EU:s åtgärder med anledning av Kinas
investeringsstrategi. Vissa områden, exempelvis nationell säkerhet, tillhör
medlemsstaternas exklusiva befogenhet. Andra områden omfattas av EU:s exklusiva
befogenhet, till exempel de konkurrensregler som krävs för att den inre marknaden
ska fungera. Inom vissa områden, till exempel energi och transport, delas
befogenheterna, vilket innebär att både EU och medlemsstaterna kan lagstifta.

34 Inom politikområden där en samordnad EU-strategi skulle kunna vara en fördel

(se exemplet med 5G-säkerhet i ruta 5) innebär det faktum att både EU och
medlemsstaterna utövar befogenheter att det finns flera beslutsfattare (t.ex. EUinstitutioner och nationella regeringar) som kan ha olika åsikter och strategier. Detta
kan göra det svårt att hantera de utmaningar som EU som helhet står inför i rätt tid
och på ett samordnat sätt.

33

Ruta 5
5G-säkerhet och medlemsstaterna
Användning av kinesisk 5G-utrustning i kritisk EU-infrastruktur beskriv av många
som ett potentiellt hot. 5G-teknik är ett område där en samordnad EU-strategi
skulle kunna föra med sig fördelar, särskilt när det gäller cybersäkerhetsfrågor som
kan påverka den inre marknadens funktion.
Mot bakgrund av medlemsstaternas exklusiva befogenhet när det gäller nationell
säkerhet har de hanterat ett eventuellt 5G-samarbete med Kina på olika sätt. Vissa
av dem intog en försiktig hållning, men fortsatte att samarbeta med det kinesiska
teknikbolaget Huawei för att bygga ut 5G-nät (t.ex. Tyskland och Belgien). Tjeckien
har å andra sidan stoppat samarbetet med kinesiska leverantörer av 5G-teknik
efter att landets nationella center för cybersäkerhet utfärdade en varning 2018.
Med anledning av Europeiska rådets uppmaning till en samordnad 5G-strategi
2019 utfärdade kommissionen en rekommendation med riktlinjer till
medlemsstaterna om säkra 5G-nät. Detta följdes upp med EU:s verktygslåda i
januari 2020 för nationella riskreducerande åtgärder. En samordnad 5G-strategi i
EU kommer till syvende och sist att bero på om medlemsstaterna kommer fram till
en gemensam ståndpunkt.

35 Politiska åtgärder för EU–Kina-strategin (se tabell 4) föreslås i de meddelanden

som offentliggörs gemensamt av kommissionen och unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik. Meddelandena verkställs antingen genom interna
unionsrättsakter (förordningar eller direktiv), vilka måste antas av rådet och
Europaparlamentet, eller genom utrikespolitiska ståndpunkter i rådet. Nackdelen med
denna samförståndsgrundade beslutsprocess är att den är förenad med risken att EU
inte reagerar på utmaningar i tid.

EU:s institutionella åtgärder
Process för att utarbeta viktiga strategidokument

36 I detta avsnitt beskriver vi processen för att utarbeta EU:s viktiga
strategidokument för EU–Kina-dagordningen, med särskilt fokus på

o

den strategiska ramen för EU:s åtgärder,
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o

involveringen av berörda parter i processen.

37 Kommissionen och den höga representanten för utrikes frågor och

säkerhetspolitik har gemensamt offentliggjort flera strategidokument om
förbindelserna mellan EU och Kina, vilket innefattar EU:s institutionella åtgärder med
anledning av den kinesiska investeringsstrategin. I figur 9 visas tidslinjen för strategin
EU–Kina, tillsammans med de fleråriga budgetramarna, och illustreras hur komplex
ramen är med sina överlappande tidsramar. Det finns andra relevanta
strategidokument som bidrar till EU:s politik gentemot Kina. Dessa dokument är inte
specifikt inriktade på Kina, till exempel En ny industristrategi för EU (mars 2020) eller
den digitala strategin Att forma EU:s digitala framtid (februari 2020).

Figur 9 – Tidslinje för strategin EU–Kina, med de fleråriga budgetramarna
Going Global 1 (1999–2012) + 2 (2013–)
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Källa: Revisionsrätten, på grundval av offentliga EU-dokument.

38 Juncker-kommissionen fastställde tio politiska prioriteringar för EU 2014–201936.

När det gäller prioritering 9 om EU som ”[e]n starkare global aktör” nämndes i
kommissionens arbetsprogram 2016 37 för första gången målet att fördjupa de
bilaterala förbindelserna och att uppdatera särskilt anpassade strategier, i synnerhet
för Kina. Denna prioritering, i kombination med prioritering 6 ”En balanserad och
36

The Juncker Commission’s ten priorities, An end-of-term assessment, In-depth analysis,
Europaparlamentets utredningstjänst, maj 2019.

37

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén, Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för
nya tag, Strasbourg, 27.10.2015, COM(2015) 610 final.

35
progressiv handelspolitik för att styra globaliseringen”, syftade till att bidra till en
enhetlig konnektivitetsstrategi: fördjupa handeln och investeringarna med Kina på lika
villkor, immateriella rättigheter, skydd, utökat samarbete kring högteknologi samt
dialog om ekonomiska reformer, mänskliga rättigheter och klimatåtgärder 38. I detta
sammanhang inrättades EU:s och Kinas konnektivitetsplattform (se ruta 6) 2015 för
att stärka samarbetet med Kina.

Ruta 6
EU:s och Kinas konnektivitetsplattform
I september 2015 undertecknade Europeiska kommissionen. och Kinas nationella
utvecklings- och reformkommission ett samförståndsavtal om att inrätta en
konnektivitetsplattform.
Det övergripande syftet med plattformen är följande:
—

Stärka informationsutbytet.

—

Främja smidiga transportförbindelser och underlättande av transporter, och
uppnå synergieffekter mellan relaterade strategier och projekt, det vill säga
mellan EU:s transeuropeiska nät (TEN-T) och Kinas Belt and Road-initiativ.

—

Skapa samarbetsmöjligheter för kinesiska företag och företag i EU och en
öppen, insynsvänlig miljö samt lika villkor för investeringar i transporter och
andra områden.

Plattformens högsta nivå är det årliga mötet mellan ordförandena, och resultaten
av dessa högnivåmöten rapporteras i ett gemensamt uttalande.
När vår översikt gjordes bestod plattformens främsta resultat i anvisningarna för
den gemensamma studien om hållbara järnvägsbaserade transportkorridorer
mellan Europa och Kina39 (2019), som syftade till att definiera de mest lämpliga
och hållbara järnvägsbaserade transportkorridorerna.

38

Europeiska utrikestjänsten, Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa –
En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, en global strategi
för EU, juni 2016, s. 37–38.

39

Terms of Reference of the Joint Study on Sustainable Railway-based Transport Corridors
between Europe and China, GD Transport och rörlighets webbplats, senast uppdaterad:
9.6.2020.

36

39 I september 2019 offentliggjorde von der Leyen-kommissionen riktlinjer40 för

perioden 2019–2024 med sex centrala prioriteringar. EU–Kina-politiken nämns inte
uttryckligen, men knyter an till flera av kommissionens initiativ, i synnerhet följande:
o

Den roll som EU spelar i internationella förhandlingar för att göra Europa till den
första klimatneutrala världsdelen.

o

Utarbetandet av gemensamma standarder för en ny generation teknik (t.ex. 5Gnät), och utbildning och kompetens som ger människor egenmakt.

o

EU:s bekämpning av brottslighet och förstärkningen av tullunionen i syfte att
bättre skydda den inre marknaden.

o

Förstärkningen av EU:s unika och ansvarsfulla globala ledarskap.

40 I tre aktuella och viktiga strategidokument fastställs EU:s institutionella åtgärder

med anledning av Kinas investeringsstrategi. Se tabell 4.

40

Ursula von der Leyen, En ambitiösare union: Min agenda för Europa – Politiska riktlinjer för
nästa Europeiska kommission, 2019–2024, 2019.
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Tabell 4 – Översikt över tre viktiga strategidokument om EU:s
institutionella åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi

Meddelande

Översikt
o
o
o

Byggstenar för en ny
EU-strategi för Kina juni 2016

o
o

o

Förbindelserna mellan
Europa och Asien –
byggstenar för en EUstrategi -september
2018

o
o

o

EU och Kina – En
strategisk hållning mars 2019
o

Grund för EU:s nuvarande politik i förhållande till Kina.
47 nyckelåtgärder.
För att skydda EU:s intressen sprider kommissionens
avdelningar och utrikestjänsten universella värderingar
som underbyggs av FN:s tre pelare, vilka grundas på ett
konstruktivt förhållningssätt till skillnader.
Påminner medlemsstaterna om att alla bilaterala avtal
med Kina bör återspegla och skydda EU:s intressen.
Föreskriver att genomförandet av strategin kommer att
granskas regelbundet, och att strategin kommer att
uppdateras när så krävs.
Även om detta strategidokument om en hållbar,
heltäckande och internationell regelbaserad konnektivitet
inte specifikt gäller Kina behandlas strategin för hållbar
konnektivitet mellan EU och Asien, och därmed Kina.
17 nyckelåtgärder.
De främsta målen är att
1. bidra till utvecklingen av transportnät, energinät och
digitala nät mellan Europa och Asien,
2. stärka partnerskap med tredjeländer, regioner och
internationella organisationer i Asien,
3. öka samarbetet inom utbildning, forskning,
innovation, kultur, idrott och turism.
Tre huvudsakliga mål:
1. Fördjupa EU:s samarbete med Kina för att gynna
gemensamma intressen på global nivå, med
utgångspunkt i tydligt definierade intressen och
principer.
2. Sträva efter mer balanserade och ömsesidiga
ekonomiska relationer.
3. Anpassa sig till föränderliga ekonomiska förhållanden
och stärka EU:s politik på hemmaplan och EU:s
industribas.
Tio nyckelåtgärder.

Källa: Gemensamma meddelanden från kommissionen och den höga representanten, JOIN(2016) 30
final, JOIN(2018) 31 final och JOIN(2019) 5 final.

41 De tre ovannämnda strategidokumenten diskuterades i rådet: de två

förstnämnda strategierna fick fullt stöd, och när det gäller det senaste dokumentet (en
strategisk hållning 2019) fick majoriteten av förslagen stöd.
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42 Processen med att utarbeta dessa strategidokument innebar interna samråd

med kommissionens avdelningar och utrikestjänsten. Det externa samrådet med
medlemsstaterna genomfördes innan rådet antog dokumenten genom diskussioner i
rådets relevanta arbetsgrupper och kommittéer liksom i nationella
näringslivsorganisationer och politiska stiftelser. Enligt kommissionens avdelningar och
utrikestjänsten förekom dock ingen specifik samrådsprocess med medlemsstaterna
och externa parter inför 2019 års meddelande EU och Kina – en strategisk hållning,
eftersom det var nödvändigt att vidta åtgärder snabbt och på ett sammanhållet sätt. I
stället beaktades fullt ut de omfattande diskussioner med parterna om Kina som hade
ägt rum under 2018 och 2019. Enligt kommissionens avdelningar och utrikestjänsten är
detta förklaringen till att 2019 års strategiska hållning fick ett så positivt mottagande.

43 Strategidokumenten innehåller 74 åtgärder. I bilaga VII har vi grupperat dem
inom tio breda EU-åtgärdsområden. Åtgärderna sammanfattas i tabell 5.

Tabell 5 – Revisionsrättens sammanställning av tio tematiska kategorier
för de 74 åtgärderna
Kategorier

Antal
åtgärder

A) Främja EU:s värden i enlighet med Förenta nationernas (FN) tre
pelare (mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt utveckling).

7

B) Bevara EU:s enighet.

5

C) Ömsesidighet för att balansera förbindelserna och lika villkor.

17

D) Förebygga snedvridande effekter på EU:s inre marknad.

2

E) Hållbar ekonomisk utveckling och goda styrelseformer.

16

F) Bekämpa klimatförändringarna och skydda miljön.

4

G) Globala folkhälsofrågor.

1

H) Fördjupa samarbetet kring fred och säkerhet.

10

I) Främja tvärkulturell förståelse och samarbete kring innovation.

4

J) En bredare utrikespolitisk strategi.

8

Källa: Revisionsrätten.
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Anpassning av åtgärderna i förhållande till risker och
möjligheter för EU

44 I detta avsnitt beskriver vi på vilket sätt EU:s åtgärder är anpassade i förhållande

till de risker och möjligheter som lyfts fram i avsnitt 4. Vi kartlade risker och
möjligheter i enlighet med de tematiska kategorierna (se tabell 5) och de
74 åtgärderna i de tre strategidokumenten (se bilaga VII), och gjorde en
sammanställning (se bilaga VIII).

45 Vår översikt visade att åtgärderna i dessa strategidokument omfattar nästan
samtliga risker och möjligheter, förutom tre risker.
o

R.6: Risken för att det är bristande samordning mellan EU:s och Kinas
infrastrukturprogram som kan leda till luckor i nätinfrastrukturen eller till
investeringsprojekt som tävlar med eller överlappar andra 41.

o

R.10: Risken för att EU:s ekonomi påverkas negativt av chocker i
leveranskedjorna med centrala kinesiska leverantörer.

o

R.18: Risken för att folkhälsan påverkas av ökad sammanlänkning i en
globaliserad värld (däribland kinesiska transportvägar längs Belt and Road) som
påskyndar spridningen av sjukdomar.

46 Flera initiativ har genomförts med avseende på ömsesidighet, lika villkor och

förebyggande av snedvridande effekter på EU:s inre marknad (de tematiska
kategorierna C och D i tabell 5). I ruta 7 ger vi exempel på en pågående specifik EUåtgärd som vidtagits som en del av den strategiska hållningen 2019.

41

Se anmärkningen under tabell 2.

40

Ruta 7
Exempel på en pågående EU-åtgärd som vidtagits när det gäller
ömsesidighet och förebyggande av snedvridande effekter på EU:s
marknad
Förhandlingar om ett bilateralt övergripande avtal om investeringar med Kina
EU har för avsikt att återställa balansen i öppenhet mellan EU:s och Kinas
marknader, ta itu med några centrala problem avseende lika villkor och ersätta
bilaterala investeringsavtal (BIT) mellan Kina och medlemsstater (se punkt 64)
med ett enda övergripande avtal om investeringar EU–Kina. Förhandlingarna
inleddes 2012, och vid det 21:a toppmötet mellan EU och Kina den 9 april 2019
åtog sig EU och Kina att nå de framsteg som krävs för att sluta det övergripande
avtalet om investeringar med Kina 2020.

Strategins genomförande

47 Nedan beskriver vi processen för att genomföra EU–Kina-strategin. Den omfattar
två centrala delar, dels ansvaret för genomförandet, dels finansieringen 42.

48 Av totalt 74 åtgärder är 34 EU-åtgärder, 38 bilaterala åtgärder som ska vidtas av

både EU och Kina, och två kräver ensidiga åtgärder från Kinas sida. Ansvaret för att
genomföra dessa åtgärder beror på vilka politikområden som berörs, och
ansvarsområdena fördelas inte uttryckligen. Inom kommissionen övervakar till
exempel GD Transport och rörlighet åtgärder kopplade till transporter, och GD Energi
bär ansvaret för energiåtgärder. Detta sätt att hantera ansvarsområden kräver starkare
samordning för att en åtgärd ska kunna genomföras framgångsrikt.

49 EU–Kina-strategin genomfördes utan någon förhandsbedömning av de EU-

medel som krävdes för att genomföra strategins åtgärder, till exempel de med
anknytning till infrastruktur, och utan att EU-medel öronmärktes. Enligt
kommissionens avdelningar och utrikestjänsten finns det varken krav på eller behov av
detta och de anser, i linje med den praxis som tillämpas med andra strategiska partner,
att merparten av EU-Kina-åtgärderna utnyttjar medel från befintliga EU-program.

42

C(2018) 7703, 21.11.2018 – Meddelande till kommissionen Governance in the European
Commission.
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50 En nackdel med detta tillvägagångssätt är att det för närvarande inte är möjligt

att få överblick över EU:s utgifter som går till att genomföra EU–Kina-strategin, trots
att det finns sådana utgifter. Vi fann dessutom exempel på att EU:s budget har
finansierat projekt som var en del av den kinesiska investeringsstrategin. Även om
dessa projekt först och främst skulle bidra till målen för EU:s politiska program,
finansierade de även projekt som omfattades av Kinas investeringsstrategi (se ruta 8).

Ruta 8
EU-finansiering till projekt inom den kinesiska investeringsstrategin i
Europa
Pelješac-bron i Kroatien
År 2017 anslog kommissionen 357 miljoner euro från de sammanhållningspolitiska
fonderna för att täcka 85 % av kostnaderna för Pelješac-bron i Kroatien. Projektet
syftar till att sammanlänka området söderut vid Dubrovnik med resten av
fastlandet i Kroatien. År 2018 tilldelade de kroatiska myndigheterna ett stort
entreprenadkontrakt för denna bro 43 till ett kinesiskt konsortium som leddes av
det statsägda företaget China Road and Bridge Corporation, vilket innebar att
finansiering gick till ett projekt som är en del av den kinesiska
investeringsstrategin 44.
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
EU är den största enskilda givaren till EBRD, ett internationellt finansinstitut. EBRD
har varit mycket aktiv i många av ekonomierna längs Belt and Road-korridorerna,
där det är nödvändigt att utveckla infrastrukturen för att främja mer stabil och
hållbar tillväxt. Kina anslöt sig till EBRD 2016 som aktieägare, i syfte att öppna upp
investeringsmöjligheter i Östeuropa, en region som är belägen längs Belt and
Road-rutten 45.

43

Silk Road Briefing, Chinese Contractors Winning Bid for EU Funded Pelješac Bridge in Croatia
Raises Eyebrows, Silk Road Briefing, 10 maj 2018.

44

Blockmans, S. och Hu., W., Systemic rivalry and balancing interests: Chinese investment
meets EU law on the Belt and Road, Centre for European Policy Studies (CEPS), mars 2019.

45

Makocki, M., China’s Road: into Eastern Europe, Europeiska unionens institut för
säkerhetsstudier (EUISS), februari 2017.
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51 EU använder även flera finansieringsinstrument från Europeiska

investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) utanför EUbudgeten, för att samverka med den kinesiska investeringsstrategin (se ruta 9).

Ruta 9
EU-finansieringsinstruments samverkan med den kinesiska
investeringsstrategin i Europa
Europeiska investeringsbanken (EIB)
EIB-gruppen finansierar projekt i Kina. I maj 2018 slöt EIB ett avtal om
klimatrelaterade investeringar med China Exim Bank (300 miljoner euro). Syftet
var att finansiera projekt inom vatten-, avlopps-, energi- och
transportsektorerna 46.
Europeiska investeringsfonden (EIF)
I syfte att skapa synergieffekter mellan Kinas Belt and Road-initiativ och
investeringsplanen för Europa undertecknade EIF och Silk Road Fund (kinesisk
statsägd investeringsfond för länder längs Belt and Road) 2017 ett
samförståndsavtal för att inrätta Kinas och EU:s saminvesteringsfond. Den
förväntades tillhandahålla 500 miljoner euro till stöd för investeringar 47 i företag
med potential att växa internationellt. Utvalda sektorer omfattar sådana med
stora gränsöverskridande synergieffekter mellan Kina och västvärlden 48.

Övervakning, rapportering och utvärdering av strategin

52 Åtgärdernas utformning gör det svårt att övervaka framstegen med att

genomföra dem. 54 % (40 åtgärder) är specifika och syftar till att uppnå fastställda
resultat (”specifika åtgärder”). Det finns inga resultatmått (t.ex. indikatorer) som hör
samman med dessa åtgärder. De återstående 46 % (34 åtgärder) är allmänt
utformade, och saknar riktade mål och resultat som ska uppnås (”allmänna
åtgärder”).
46

Europeiska investeringsbanken, China Climate Eximbank Framework Loan, EIB, 21
september 2017.

47

Europeiska investeringsfonden, EIB Group cooperation with China to be strengthened with
new EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative, EIF, 2 juni 2017.

48

Europeiska investeringsfonden, First EU-China investment platform backed by the Juncker
Plan, EIF, 6 augusti 2018.
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53 Enligt kommissionens avdelningar och utrikestjänsten övervakar deras respektive
generaldirektorat regelbundet de 74 åtgärderna. Vi fann enbart dokumentation om
detta för de tio åtgärderna i 2019 års EU och Kina – En strategisk hållning.

54 När det gäller rapportering visade vår genomgång att det inte finns någon

specifik rapportering för externa eller interna ändamål om de tre centrala
strategidokumenten, förutom vissa hänvisningar i verksamhetsrapporter som utfärdas
av kommissionens avdelningar och utrikestjänsten (t.ex. de årliga förvaltningsplanerna
och de årliga verksamhetsrapporterna).

55 Vi fann viss information i kommissionens årliga förvaltnings- och

resultatrapporter om genomförandet och utvärderingen av EU–Kina-strategin, och
noterade att utformningen av EU och Kina – En strategisk hållning 2019 grundades på
en översyn av det befintliga meddelandet om EU–Kina-strategin 2016. Någon specifik
utvärdering av de tre strategierna har dock inte planerats.

56 Detta förhållningssätt till övervakning, rapportering och utvärdering av de 74

åtgärderna gör det svårt att fastställa om riskerna begränsas i tillräcklig mån och om
möjligheterna utforskas till fullo med avseende på de utmaningar som den kinesiska
investeringsstrategin för med sig (se punkterna 29–32).

Medlemsstaternas åtgärder

57 Medlemsstaterna får samarbeta med Kina på bilateral grund, och vissa av dessa
samarbeten beskrivs nedan.

58 Kina upprättade en ram för samarbete med 17 central- och östeuropeiska länder
(se figur 10) – vanligen kallad ”17+1” (tidigare ”16+1”) – i syfte att främja affärs- och
investeringsförbindelser. Den grundades i Budapest 2012 som ett samarbete mellan
Kina och 16 länder i Central- och Östeuropa, där länder som tidigare styrdes av
kommunistiska regimer ingår.
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Figur 10 – EU-medlemsstater och länder i Central- och Östeuropa

 Enbart EU
 Enbart 17+1
 Medlem i både EU och 17+1

Källa: Revisionsrätten på grundval av information från kommissionen, Kartbakgrund ©OpenStreetMap
på licens genom Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

59 I 17+1-samarbetsramen ingår tolv medlemsstater. De samverkar bilateralt med

Kina inom ramen 49, vilket skapar en risk när det gäller enigheten i EU:s åtgärder.
Dessutom kan 17+1-ramen även påverka genomförandet av EU-politik på västra
Balkan, i och med att fem länder som ingår i 17+1-ramen är stater på västra Balkan
med kandidatstatus eller potentiell kandidatstatus.

49

European Council on Foreign Relations (ECFR), China’s Investment in Influence: the Future of
16+1 Cooperation, december 2016.
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60 Eurostats databas visar att 17+1-länderna inte har lockat till sig stora kinesiska

direktinvesteringar (se figur 11). Investeringarna har koncentrerats till fem
medlemsstater (Tjeckien, Grekland, Ungern, Litauen och Polen). Bland 17+1-länderna
genomfördes den största kinesiska investeringen i Tjeckien – enligt uppgift
686 miljoner euro (stockar), vilket motsvarar 0,3 % av de totala kinesiska
direktinvesteringarna (stockar) i EU.

Figur 11 – Kinesiska direktinvesteringar (stockar) i central- och
östeuropeiska länder i slutet av 2017
Kinesiska direktinvesteringar i 17+1, md euro
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Källa: Eurostats statistik om utländska direktinvesteringar.

61 Förbindelserna mellan medlemsstater och Kina, och deras samarbete inom vissa

områden, formaliseras genom samförståndsavtal. I sådana samförståndsavtal uttrycks
den gemensamma avsikten att vidta gemensamma åtgärder, utan några rättsliga
åtaganden. Hittills har 15 medlemsstater slutit ett samförståndsavtal med Kina om
Belt and Road-relaterade investeringar och projekt (se tabell 6).
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Tabell 6 – Samförståndsavtal om Belt and Road-initiativet som slutits
mellan medlemsstater och Kina
EU-medlemsstat

År då samförståndsavtalet om Belt
and Road-initiativet undertecknades

Bulgarien

2015

Tjeckien

2015

Ungern

2015

Polen

2015

Rumänien

2015

Slovakien

2015

Lettland

2016

Kroatien

2017

Estland

2017

Grekland

2017

Litauen

2017

Slovenien

2017

Malta

2018

Italien

2019

Luxemburg

2019

Källa: Revisionsrätten, på grundval av offentligt tillgänglig information.

62 Medlemsstater har även slutit andra samförståndsavtal inom en rad olika

områden – från kärntekniskt samarbete (franska New Areva och China National
Nuclear Corporation 2018) 50 till fastställandet av status som ”tvillingflygplats” (Kina
och Finland 2016) 51.

50

World Nuclear News, France and China enhance nuclear energy cooperation, World Nuclear
News, 10 januari 2018.

51

Finlands utrikesministerium, Joint Action Plan between China and Finland on Promoting the
Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019–2023, UMFI, april 2017, s. 27.
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63 Såsom anges i rådets beslut52 måste medlemsstaterna underrätta kommissionen

om de avtal med tredjeland som avser ekonomiskt och industriellt samarbete, för att
se till att de är förenliga med den nationella och gemensamma handelspolitiken. Enligt
kommissionen hade den inte underrättats om några sådana samförståndsavtal som
undertecknats av medlemsstater vid den tidpunkt då denna översikt genomfördes.

64 Ett bilateralt investeringsavtal (BIT) är ett avtal mellan två länder om främjande

och beskydd av investeringar som görs av investerare från respektive land på
varandras territorium. Alla medlemsstater, förutom Irland, har slutit bilaterala
investeringsavtal med Kina. De flesta av de bilaterala investeringsavtalen
undertecknades före år 2000. Det äldsta bilaterala investeringsavtalet som fortfarande
är i kraft slöts mellan Sverige och Kina 1982 53. EU har för avsikt att ersätta de bilaterala
investeringsavtalen med ett enda övergripande avtal om investeringar EU–Kina (se
ruta 7).

65 Enligt den nyligen antagna gemensamma EU-ramen för granskning av utländska

direktinvesteringar med avseende på säkerhet och allmän ordning54 ska
medlemsstaterna använda sina egna nationella granskningssystem 55. Systemen skiljer
sig kraftigt åt när det gäller omfattning (granskning av utländska direktinvesteringar
inom eller utanför EU, olika trösklar för granskning, sektorer som omfattas utöver
försvar etc.) och utformning (före godkännande kontra efterhandsgranskning av
utländska direktinvesteringar) 56. I december 2019 hade 14 medlemsstater inrättat ett
granskningssystem för utländska direktinvesteringar. Dessa medlemsstater är

52

Rådets beslut 74/393/EEG av den 22 juli 1974 om upprättandet av ett samrådsförfarande
för medlemsstaternas samarbetsavtal med tredje land.

53

Förenta nationernas konferens för handel och utveckling, International Investment
Agreements Navigator (China), Investment Policy Hub, 2019.

54

Europaparlamentets och rådets (EU) förordning 2019/452 av den 19 mars 2020 om
upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen.
Förordningen antogs den 19 mars 2020 men ska börja tillämpas från och med den 11
oktober 2020.

55

List of screening mechanisms notified by Member States, Screening of foreign direct
investment, Europeiska kommissionens nyhetsarkiv, 10 april 2019.

56

EU framework for FDI screening, briefing från Europaparlamentets utredningstjänst, januari
2018.

48
Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Ungern,
Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien och Finland.

66 Flera medlemsstater har offentliggjort policydokument om förbindelserna med
Kina, till exempel följande:
o

Den svenska regeringens skrivelse Arbetet i frågor som rör Kina (september 2019).

o

Dokumentet The Netherlands and China: a new balance (maj 2019).

o

Joint Action Plan between China and Finland on Promoting the Future-oriented
New-type Cooperative Partnership 2019–2023 (januari 2019).

o

China-Denmark Joint Work Programme (2017–2020) (maj 2017).

67 Hanteringen av de flesta utmaningarna som Kinas investeringsstrategi för med sig

hör till de befogenheter som utövas av både EU:s institutioner och medlemsstaterna
(se punkterna 33 och 34). Olika källor tyder på att medlemsstaterna ofta agerar på
bilateral nivå gentemot Kina i enlighet med sina egna nationella intressen och utan att
alltid informera eller samordna med kommissionen när så krävs 57. Till följd av detta är
det svårt för EU:s institutioner och medlemsstater att samordna åtgärderna.

57

Till exempel Europaparlamentets utredningstjänst, briefing (2019) State of play of EU-China
relations för Europaparlamentet, och Poggetti, L., Europe’s search for a China strategy,
Mercator Institute for China Studies, MERICS, 7 June 2019.
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6. Avslutande kommentarer och
utmaningar
68 I detta avsnitt presenteras de avslutande kommentarerna efter vår översikt. I

avsnittet belyses även vissa utmaningar när det gäller hanteringen av EU:s åtgärder
med anledning av Kinas statligt styrda investeringsstrategi som vi har noterat under
arbetet med översikten. Vi diskuterade utmaningarna med kommissionens avdelningar
och utrikestjänsten, och hänvisar, vid behov, till deras synpunkter.

69 Sedan 1980-talet tillämpar Kina en ”statligt styrd investeringsstrategi” i syfte att

möjliggöra en stark och exportdriven ekonomi. De två främsta delarna av denna
långsiktiga strategi är Belt and Road-initiativet, som lanserades 2013, och
industristrategin Made in China 2025, som lanserades 2015. Belt and Road-initiativet
är den mest betydande kinesiska investeringsstrategin för ekonomisk tillväxt. Syftet är
att öka Kinas inflytande utomlands, däribland i EU. Experterna är inte eniga om hur
stort och omfattande detta initiativ är. Belt and Road-initiativet är komplext och
utvecklas ständigt, vilket gör det till ett ”rörligt mål” för EU:s beslutsfattare.

70 EU har förbundit sig att säkerställa att det råder lika villkor och ömsesidighet

mellan EU och Kina. Statsägda företag utgör dock en del av den kinesiska
investeringsstrategin och åtnjuter kinesisk offentlig finansiering. Enligt EU:s regler
skulle sådana bidrag behandlas som statligt stöd, om de beviljades av
medlemsstaterna. Denna skillnad kan snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad.
När det gäller utländska investeringar är Kina dessutom mindre öppet än EU.

71 Det är inte möjligt att ge en korrekt övergripande bild av kinesiska investeringar i

EU med koppling till den kinesiska investeringsstrategin (dvs. Belt and Road och Made
in China 2025) på grund av den begränsade tillgången till offentlig information. Vi
använde därför offentligt tillgängliga uppgifter om de sammanlagda kinesiska
investeringarna i EU för att göra en analys på hög nivå. Vår granskning av dessa
uppgifter visar att Kinas investeringar i EU har ökat, men fortfarande är relativt små,
från 0,3 % av de utländska direktinvesteringarna 1995 till 3 % år 2018. Granskningen
visar även att kinesiska investeringar i EU från år 2000 till 2019 skett i strategiskt
viktiga sektorer, och att över hälften av de kinesiska investeringarna i EU under
denna period gjordes av statsägda företag. Det var dock svårt att få fram fullständiga
och aktuella uppgifter och på så vis få överblick.
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Framtida utmaning 1:
Hur kan man få fram mer fullständiga och aktuella uppgifter och statistikuppgifter
om investeringar, som utgör en del av den kinesiska investeringsstrategin i EU, för
att förbättra underlagen för EU:s politiska beslut om Kina?

72 Inför utformningen, upprättandet och genomförandet av policydokument om

EU:s och Kinas förbindelser identifierar och bedömer kommissionens avdelningar och
utrikestjänsten relevanta risker och möjligheter. Vi fann dock ingen formaliserad och
övergripande analys av riskerna och möjligheterna för EU med Kinas
investeringsstrategi. Som en del av vår översikt sammanställde vi därför en egen lista
med 18 risker och 13 möjligheter med anknytning till Kinas investeringsstrategi
Framtida utmaning 2:
Hur kan man genomföra en formaliserad, övergripande och aktuell analys av risker
och möjligheter för EU, för att hantera hela skalan av de utmaningar som Kinas
investeringsstrategi för med sig? En sådan analys skulle inbegripa systematisk
insamling och övervakning av relevanta uppgifter och relevant information som
krävs för att bedöma hur sannolikt det är att sådana risker eller möjligheter
förverkligas och vad de skulle kunna få för effekter.

73 EU och medlemsstaterna utövar båda befogenheter inom politikområden som

knyter an till EU:s åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi. När en
samordnad EU-strategi skulle kunna vara en fördel innebär det faktum att både EU och
medlemsstaterna utövar befogenheter att det finns flera beslutsfattare (t.ex. EUinstitutioner och nationella regeringar) som kan ha olika åsikter och strategier. Detta
kan göra det svårt att hantera de utmaningar som EU som helhet står inför i rätt tid
och på ett samordnat sätt.

74 Politiska åtgärder för EU–Kina-strategin föreslås i ”meddelanden” som

offentliggörs gemensamt av kommissionen och den höga representanten.
Meddelandena verkställs antingen genom interna unionsrättsakter (förordningar eller
direktiv), vilka måste antas av rådet och Europaparlamentet, eller genom
utrikespolitiska ståndpunkter i rådet. Nackdelen med denna samförståndsgrundade
beslutsprocess är att den är förenad med risken att EU inte reagerar på utmaningar i
tid.
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75 Kommissionens avdelningar och utrikestjänsten har offentliggjort tre viktiga

strategidokument om förbindelserna mellan EU och Kina, med bland annat EU:s
åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi: EU-strategin för Kina från 2016,
strategin för förbindelserna mellan Europa och Asien från 2018 och EU och Kina – en
strategisk hållning från 2019. Även om strategidokumentet från 2018 inte specifikt
gäller Kina behandlas strategin för hållbar konnektivitet mellan EU och Asien, och
därmed Kina. Vår översikt visade att merparten av riskerna behandlas av
kommissionens avdelningar och utrikestjänsten i deras olika politiska initiativ och
insatser förutom tre risker:
o

Risken för bristande samordning mellan EU:s och Kinas infrastrukturprogram
som kan leda till luckor i nätinfrastrukturen eller till investeringsprojekt som tävlar
med eller överlappar andra. Kommissionens avdelningar och utrikestjänsten anser
inte att denna risk är relevant på grund av den politiska verkligheten.

o

Risken för att EU:s ekonomi påverkas negativt av chocker i leveranskedjorna
med centrala kinesiska leverantörer.

o

Risken för att folkhälsan påverkas av ökad sammanlänkning i en globaliserad
värld (däribland kinesiska transportvägar längs Belt and Road) som påskyndar
spridningen av sjukdomar.

Framtida utmaning 3:
Hur kan man förbättra genomförandet av de 74 åtgärder som fastställs i EU–Kinastrategin, i synnerhet de åtgärder som främjar ömsesidighet och förebygger
snedvridande effekter på EU:s inre marknad, och hur kan man ta itu med följande
risker: uppkomsten av luckor i nätinfrastruktur eller investeringsprojekt som tävlar
med eller överlappar andra, chocker i leveranskedjor och spridning av sjukdomar?

76 EU–Kina-strategin genomfördes utan någon förhandsbedömning av de EU-

medel som krävdes för att genomföra strategins åtgärder och utan att EU-medel
öronmärktes. Vår översikt visar att det finns sådana utgifter, men det är svårt att få
överblick över de EU-medel som används och de olika finansieringsinstrument som
berörs. Dessutom har det förekommit att EU-medel har finansierat projekt som
omfattas av den kinesiska investeringsstrategin i Europa och kan undergräva den
nuvarande EU–Kina-strategin.
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Framtida utmaning 4:
Hur kan man göra det möjligt för EU:s beslutsfattare att på ett bättre sätt utarbeta
och övervaka EU–Kina-strategin, genom att göra en förhandsbedömning av vilka EUmedel som krävs för att genomföra åtgärderna i strategin, öronmärka dessa medel
och sammanställa en översikt över tillhörande utgifter?

77 De 74 åtgärdernas utformning gör det svårt att övervaka framstegen med att

genomföra dem. Tydligare mål, det vill säga att för varje åtgärd veta vad som måste
uppnås, av vem och när, och bedömning av framsteg i förhållande till dessa mål, skulle
göra det enklare att övervaka genomförandet av åtgärderna.

78 Enligt kommissionens avdelningar och utrikestjänsten övervakar deras respektive

generaldirektorat regelbundet åtgärderna. Vi fann enbart dokumentation om detta för
de tio åtgärderna i 2019 års EU och Kina – En strategisk hållning. Vidare förekommer
det ingen specifik rapportering om de tre viktiga strategidokumenten, och ingen
specifik utvärdering av de tre strategierna planeras.

79 Detta förhållningssätt till övervakning, rapportering och utvärdering av

åtgärderna gör det svårt att bedöma om riskerna begränsas i tillräcklig mån och om
möjligheterna utforskas till fullo med avseende på de utmaningar som den kinesiska
investeringsstrategin för med sig.
Framtida utmaning 5:
Hur kan man förvissa sig om att utmaningarna med den kinesiska
investeringsstrategin hanteras genom att stärka förfarandena för att mäta,
övervaka, rapportera och utvärdera resultat inom ramen för EU–Kina-strategin?

80 EU:s åtgärder med anledning av Kinas investeringsstrategi omfattar inte enbart

de initiativ som tagits av EU:s institutioner, utan även medlemsstaters enskilda
åtgärder i förhållande till Kina. Medlemsstaternas enskilda åtgärder med anledning av
Kinas investeringsstrategi kan konstateras inom följande fyra områden:
o

Samförståndsavtal.

o

Bilaterala investeringsavtal.

o

Nationell granskning av utländska direktinvesteringar.
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o

Medlemsstaters policydokument om Kina.

81 Kina har dessutom upprättat en ram för samarbete med en grupp om 17 länder i

Central- och Östeuropa (vanligen kallad ”17+1”). Där ingår tolv EU-medlemsstater och
fem kandidatländer eller potentiella kandidatländer på västra Balkan. I och med att
dessa länder samverkar med Kina på bilateral nivå inom denna ram kan 17+1samarbetsramen leda till att genomförandet av EU:s anslutningsstrategi för länder
på västra Balkan inte blir verkningsfullt.

82 Olika källor tyder på att medlemsstaterna ofta agerar på bilateral nivå gentemot

Kina i enlighet med sina egna nationella intressen och utan att alltid informera eller
samordna med kommissionen när så krävs. Till exempel har 15 medlemsstater slutit
ett samförståndsavtal med Kina om Belt and Road-initiativet, men kommissionen hade
vid tidpunkten för denna översikt inte informerats om något sådant samförståndsavtal.
Till följd av detta är det svårt för EU och medlemsstaterna att samordna åtgärderna.
Detta förhållningssätt främjar inte den ekonomiska makt som EU har när det agerar
kollektivt i kontakterna med Kina, i motsats till när medlemsstaterna agerar enskilt.

83 EU och Kina – En strategisk hållning 2019 visade att tonläget i förbindelserna

mellan EU och Kina hade förändrats – det hänvisas både till Kina som en partner och
som en systemisk rival. Ett effektivt sätt att hantera denna geopolitiska förändring
skulle kräva att medlemsstaterna, tillsammans med EU:s institutioner, agerar som en
union.
Framtida utmaning 6:
Hur kan man samordna de åtgärder som vidtas av EU:s institutioner och
medlemsstater på ett bättre sätt genom att främja informationsutbytet dem
emellan om samarbetet mellan EU och Kina?
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Bilaga II – Definition, mål, investeringar och finansiering när det
gäller Belt and Road-initiativet
Definition
Belt and Road-initiativet utgör en integrerad del av strategin för att bli en global aktör,
och således stöder den Made in China 2025-strategin. Den syftar till att främja
konnektiviteten inom fem olika områden: politik, infrastruktur, handel, valuta och
människor. Konnektivitetsinfrastruktur har getts högsta prioritet, med fokus på
transport, energi och it.
Genom investeringar i infrastrukturprojekt stärks konnektiviteten mellan olika
provinser, länder och regioner, vilket i slutändan främjar handel. Stödmottagarna
utgörs främst av låginkomstekonomier som har större potential att växa snabbt och bli
nya mål för både kinesiska investeringar och exporter.
Det främsta underliggande antagandet inom Belt and Road-initiativet är att bättre
handelsinfrastruktur minskar transportkostnaderna. Detta kommer att inverka positivt
på den internationella handeln. Enligt en studie skulle en potentiell minskning av dessa
kostnader med 50 % öka handeln med upp till 3 % i Asien och 6 % Europa 58.

Mål
o

Att göra det möjligt för Kina att utnyttja sin enorma produktionskapacitet och
investera sina utländska valutareserver i konnektivitetsprojekt.

o

Att främja internationaliseringen av renminbi yuan, vilket kommer att göra den
mer konkurrenskraftig i förhållande till andra globala valutor.

o

Att trygga Kinas energiförsörjning på ett bättre sätt, genom att diversifiera sina
energileverantörer.

o

Att uppgradera den kinesiska industrin med hjälp av högteknologi som överförs
från länder som mottar kinesiska investeringar och samtidigt exportera kinesiska
standarder. Belt and Road-initiativet syftar till att främja acceptans av kinesiska

58

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

56
standarder genom ökande export?59. Ett exempel på dessa standarder är de
mobiltelefoner som tillverkas av Huawei, en ledare inom 5G-teknik.
o

Att stödja Kina för att landets politiska och strategiska makt ska öka, och samtidigt
upprätthålla vänliga och fredliga förbindelser med grannländerna.

Investeringar och finansiering
Belt and Road-initiativet finansieras främst av den kinesiska staten. I slutet av 2018
beräknades finansieringen uppgå till mer än 750 miljarder US-dollar. Detta belopp
kommer från olika källor (se figur 12). De flesta av instrumenten är statligt ägda eller
finansieras nationellt. Dessa källor beviljar subventionerade lån, vilket är en av de mer
riskfyllda delarna av Belt and Road-initiativet eftersom finansieringen går till länder
med lägre kreditbetyg på statspapper. Detta kan således ge upphov till fall där den
infrastruktur som byggts upp med hjälp av investeringen, ibland av nationell eller
strategisk betydelse, överlåts till kinesiska borgenärer i händelse av
betalningsinställelse, särskilt när det gäller tillväxtekonomier och utvecklingsländer.

59

Cai P., Understanding China’s Belt and Road Initiative, Lowy Institute for International
Policy, mars 2017, s. 9.
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Figur 12 – Finansieringskällor till stöd för Belt and Road-projekt
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Källa: He A., The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s Everexpanding Strategy, CIGI Papers, nr. 225, Centre for International Governance Innovation,
september 2019.

Majoriteten av dessa lån går via de statsägda företagen. Denna metod innebär att det
inte är nödvändigt att ta över ägarskapet till infrastrukturen, och att det är mer
effektivt och ändamålsenligt att behålla den befintliga ledningen och verksamheten vid
företag utomlands. Därför utgörs de kinesiska investeringarna inom Belt and Roadinitiativet främst av sammanslagningar och förvärv av företag, och inte av investeringar
i nyetableringar (greenfield-investeringar).
Studier visar på uppskattade ökningar inom den sammanlagda handelstillväxten (2,8 %
och 9,7 % för ekonomier längs Belt and Road-korridorerna) 60, de utländska
investeringarna (4,97 % för de totala utländska direktinvesteringarna i ekonomier längs
Belt and Road-korridorerna) 61 och den globala BNP-tillväxten (0,7 %–2,9 %) 62.
60

Världsbanken, Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors,
Main Report (engelska), Världsbanksgruppen, Washington DC 2019, s. 5.

61

Ibid, s. 55.

62

Ibid, p. 5.
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Bilaga III – Begränsningar när det gäller statistik om utländska
direktinvesteringar
Eurostats statistik om utländska direktinvesteringar har följande begränsningar:
1.

Den inbegriper inte utländska investeringar om investeraren äger mindre än 10 %
av rösträtten i ett företag. Sådana investeringar klassificeras som
portföljinvesteringar, och det är inte möjligt att identifiera dessa investerares
hemvist (eller nationalitet).

2.

Uppgifterna visar inte andra typer av inflytande över företagens ledning och
verksamhet, till exempel representation i styrelsen och beslutsprocessen, andra
avtalsmässiga skäl eller tillhandahållande av väsentlig teknik.

3.

När företag för särskilda ändamål används visas varken den verkliga ägarens
ursprung eller om det finns asymmetrier i redovisningarna av flödena av ingående
och utgående investeringar. GD Handel har rapporterat att 64 % av de ingående
utländska direktinvesteringarna kanaliserades via företag för särskilda ändamål
(på aggregerad nivå 2016), och att detta ger upphov till ett antal frågor när
statistik om utländska direktinvesteringar används för att spåra utländska
investeringar.

4.

När bilaterala utländska direktinvesteringar används för att analysera kvaliteten
på uppgifterna om utländska investeringar bedömde GD Handel vidare att det går
att använda EU:s nationella redovisningar av inhemska tillgångar som innehas av
utländska medborgare och tredjeländers redovisningar av tillgångar som innehas i
Europa. Dessa två redovisningar överensstämmer vanligtvis inte 63.

Eurostat ansvarar för en plattform för att utbyta konfidentiella företagsuppgifter
mellan EU:s medlemsstater, i syfte att förbättra kvaliteten på statistiken om utländska
direktinvesteringar. I samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) anordnar
Eurostat även kvartalsvisa möten där medlemsstater med betydande bilaterala
asymmetrier deltar för att förbättra uppgifterna.
Eurostat undersöker möjligheterna att ta fram uppgifter om utländska
direktinvesteringar som visar hemvistland för den faktiska investeraren liksom
hemvistland för det företag som slutligen mottar en investering (faktiskt
mottagarland).

63

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD(2019) 108 final, fotnot 29, s. 68
och 71.

59

Bilaga IV – Översikt över Kinas investeringar i EU: utländska
direktinvesteringar (stockar)
Figur 13 – Kinesiska direktinvesteringar (stockar) i EU enligt Eurostats
uppgifter
Eurostat – kinesiska direktinvesteringar (stockar) i EU
miljoner euro i slutet av 2018
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Bilaga V – Översikt över Kinas investeringar i EU: utländskt
ägande
Figur 14 – Tillgångar i företag i EU som kontrolleras av kinesiska
investerare enligt EK-JRC:s databas över utländskt ägande
EK-JRC:s databas över utländskt ägande
miljoner euro i slutet av 2017
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Anmärkning 1: ”20 andra EU-länder”: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark,
Estland, Finland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien och Spanien.
Anmärkning 2: Figur 14 visar de totala tillgångarna för företag i EU som kontrolleras av kinesiska
investerare, vilket kan avvika från de andelar som ägs av kinesiska investerare (mätt som andelen ägda
aktier i procent multiplicerat med de totala tillgångarna). Enligt GD Handels beskrivning definieras
kontroll över ett företag som innehav av minst 50,01 % av företagets aktier, vilket innebär att ”kontroll”
inte innebär innehav av 100 % av kapitalet. Uppgifterna sammanställs med hjälp av företagens ickekonsoliderade och konsoliderade årsredovisningar (beroende på tillgången på uppgifter). För mer
information, se Gregori W., Nardo M., Ndacyayisenga N., Rancan M., Foreign Investment in the EU, The
FOWN dataset, EUR 29885 EN, Europeiska unionens publikationsbyrå.
Källa: EK-JRC:s databas över utländskt ägande. De senast tillgängliga uppgifterna är från slutet av 2017.
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Bilaga VI – Revisionsrättens sammanställning av risker och möjligheter som Kinas investeringsstrategi för
med sig för EU
RISKER
R-nummer
+
Typ av risk

Översikt över externa risker

R.1
Politisk

Risk för att kinesiska investeringar i EU som rör känsliga
eller strategiska tillgångar kan påverka säkerheten och
den allmänna ordningen.

R.2
Politisk

R.3
Politisk

R.4
Politisk

R.5
Ekonomisk

Risk för att enskilda medlemsstater sluter
samförståndsavtal med Kina rörande samarbete kring
Belt and Road-initiativet, vilket potentiellt bidrar till att
EU:s enighet undergrävs.
Risk för att projekt inom Belt and Road-initiativet kan
bidra till att försvaga medlemsstaternas ägande av och
kontroll över kritisk infrastruktur av nationell eller
strategisk betydelse, vilket kan få geopolitiska
konsekvenser för EU:s ekonomiska förbindelser med
andra partnerländer.
Risk för att den gränsöverskridande nätinfrastrukturen
byggs ut med hjälp av kinesiska investeringar, vilket
utnyttjas för gränsöverskridande organiserad
brottslighet och olaglig handel.
Risk för bristande ömsesidighet och orättvisa
ekonomiska fördelar för kinesiska företag jämfört med
EU-företag på grund av olika villkor och/eller WTOregler.

Uppgifter och information som krävs för att fånga
upp/bedöma risken

Uppgifter och information om medlemsstaternas
känsliga och strategiska tillgångar.

Uppgifter och information om de samförståndsavtal
om Belt and Road-initiativet som medlemsstater har
slutit med Kina.

Se R.1 och R.2 samt uppgifter och information om
ägande av investeringar i kritisk infrastruktur.

Studier om ändamålsenlighet, säkerhet och
brottslighet när det gäller
konnektivitetsmekanismer.

Studier om ekonomiska fördelar för kinesiska
företag (jämfört med EU-företag) när det gäller
konkurrens i EU och på internationella marknader.

Exempel på källor för sammanställningen av risker
Minghao, Z., The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations, The
International Spectator, s. 114, oktober 2016;
Conrad, B. & Kostka, G., Chinese investments in
Europe’s energy sector: Risks and opportunities?,
s. 647, februari 2017
Casarini, N., When All Roads Lead to Beijing.
Assessing China’s New Silk Road and its Implications
for Europe, The International Spectator, s. 105,
november 2016
Conrad, B. och Kostka, G., Chinese investments in
Europe’s energy sector: Risks and opportunities?,
Energy Policy, s. 646–647, februari 2017
The Global Initiative Against Transnational
Organized Crime, Dialogue on Organized Crime and
Development – Conference Report, s. 2–3,
februari 2019
Europaparlamentets generaldirektorat för unionens
interna politik, Research for TRAN Committee: The
new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport, s. 71 & 79, januari 2018; Conrad, B. och
Kostka, G., Chinese investments in Europe’s energy
sector: Risks and opportunities?, Energy Policy,
s. 646, februari 2017
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R-nummer
+
Typ av risk

Översikt över externa risker

Uppgifter och information som krävs för att fånga
upp/bedöma risken

Exempel på källor för sammanställningen av risker

R.6
Ekonomisk

Bristande samordning mellan EU:s och Kinas
infrastrukturprogram som kan leda till luckor i
nätinfrastrukturen eller till investeringsprojekt som
tävlar med eller överlappar andra.

Europaparlamentets generaldirektorat för unionens
interna politik, Research for TRAN Committee: The
new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport, s. 64–72, 84–85, januari 2018.

R.7
Ekonomisk

Risk för att kinesiska investeringar och lån i Europa leder
till konkurser på grund av ogenomtänkta projekt som
finansieras av kinesiska statsägda banker, eller kinesiska
statsägda företag som finansierar ohanterliga skulder i
EU och i utvecklingsländer. Om kinesiska
finansieringskällor tar över projekt som ursprungligen
har förhandlats med internationella låneinstitut eller
låneinstitut i EU (som erbjöd mer gynnsamma villkor)
skulle detta kunna leda till fall där infrastruktur av
nationell eller strategisk betydelse överlåts till kinesiska
borgenärer i händelse av betalningsinställelse.

Uppgifter och information eller studier om
samordning, överlappningar och synergieffekter
mellan Belt and Road-initiativet och EU:s program
inom konnektivitetsområdet, till exempel kinesiska
användares bruk av transportinfrastruktur inom
EU:s korridorer.

Uppgifter och information eller studier om
misslyckade projekt och/eller företag som har
finansierats med kinesiska investeringar i EU
och/eller i utvecklingsländer.

OECD, China’s Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape, s. 21 och
29, OECD Business and Finance Outlook 2018.

R.8
Ekonomisk

Risk för att EU:s långsiktiga konkurrenskraft och
konkurrensdrivna globala innovationsdynamik påverkas
på grund av påtvingad tekniköverföring till Kina via
utländska investeringar.

Uppgifter och information eller studier om
tekniköverföring från EU till Kina.

R.9
Ekonomisk

Risk för att de varor som EU importerar från Kina är
prissatta under produktionskostnaderna.

Uppgifter och information om EU:s
handelsunderskott i förhållande till Kina.

R.10
Ekonomisk

EU:s ekonomi påverkas av negativa chocker i
leveranskedjorna med centrala kinesiska leverantörer.

R.11
Social

Arbetarnas arbetstagarrättigheter och sociala
rättigheter respekteras inte av de kinesiska företag som
ägnar sig åt utländska investeringar utanför EU.

Uppgifter om europeiskt beroende och utbytbarhet
när det gäller kinesiska leverantörer i
leveranskedjor utanför Europa, inbegripet
forskningsrapporter från ECB.
Studier om lagstiftning och respekt för de sociala
rättigheter och förmåner för lokala arbetstagare
som där fastställs när det gäller utländska
investeringar som görs utanför EU av kinesiska
företag.

Minghao, Z., The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations, The
International Spectator, s. 114, oktober 2016;
Conrad, B. & Kostka, G., Chinese investments in
Europe’s energy sector: Risks and opportunities?,
Energy Policy, s. 646, februari 2017
Casarini, N., Is Europe to benefit from China’s Belt
and Road Initiative?, s. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), oktober 2015
ECB Economic Bulletin, Transmission of output
shocks – the role of cross-border production chains,
s. 10–11, nr 2/2016.
Minghao, Z., The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations, The
International Spectator, s. 115, oktober 2016.
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R-nummer
+
Typ av risk

Översikt över externa risker

R.12
Teknisk

Uppgifter och information som krävs för att fånga
upp/bedöma risken

Exempel på källor för sammanställningen av risker

Risk för att Belt and Road-initiativet inte är tillräckligt
förenligt med regler om datasäkerhet enligt EU:s
standarder, vilket gör EU sårbart för cyberattacker (itbrottslighet och spionage).

Studier om förenlighet med EU:s regler om
datasäkerhet och om cyberattacker (eller itbrottslighet eller spionage) i allmänhet.

R.13
Teknisk

Risk för att kinesiska investeringar inte överensstämmer
med europeiska eller internationella standarder (dvs.
tillämpar ”lägre” inhemska standarder eller globala
standardnormer), till exempel i samband med
anläggning av gränsöverskridande transportförbindelser.
En sådan ohållbar strategi kan leda till att de positiva
effekterna av EU:s standarder inom områden såsom
handel och innovation går förlorade.

Hanemann, T., Huotari, M. & Kratz, A., Chinese FDI
in Europe: 2018 Trends and Impact of New
Screening Policies, s. 20, MERICS och Rhodium
Group (RHG), mars 2019; Conrad, B. & Kostka, G.,
Chinese investments in Europe’s energy sector: Risks
and opportunities?, Energy Policy, s. 647,
februari 2017.

Studier om tillämpningen av, och skillnader mellan,
EU-standarder/internationella standarder och
kinesiska inhemska standarder/globala
standardnormer inom transportförbindelser.

OECD, China’s Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape, s. 27,
OECD Business and Finance Outlook 2018.

R.14
Rättslig

Risk för att kinesiska investeringar inte följer EU:s regler
om penningtvätt eller andra finansiella bestämmelser,
med brist på information om den faktiska investeraren.

Uppgifter och information eller studier om kinesiska
investeringars förenlighet med EU:s regler om
penningtvätt och andra finansiella bestämmelser.

R.15
Rättslig

Risk för att stora kinesiskt styrda infrastrukturprojekt i
EU tilldelas på ett oriktigt sätt på grund av kinesiska
anbud som är onormalt låga (eller stöttas med statlig
finansiering).

R.16
Rättslig

Risk för att importer av kinesiska varor i EU påverkas av
bedrägerier när det gäller tullavgifter och moms, vilket
påverkar beräkningen av egna medel.

R.17
Miljörelaterad

Risk för att lagstadgade EU-standarder eller
internationella standarder (däribland miljökrav) inte
efterlevs av kinesiska företag när de deltar i
upphandlingar i EU och anslutningsländer (t.ex. inverkan
av kinesiska investeringsprojekt på den europeiska
gröna given).

Uppgifter och information eller studier om
korruption när det gäller tilldelning av
infrastrukturprojekt (inom EU) och, om så är
lämpligt, från kinesiska företag.
Uppgifter och information eller studier om
undandragande av tullavgifter och moms på
importer från Kina i EU, vilket påverkar beräkningen
av egna medel.

Hanemann, T., Huotari, M. & Kratz, A., Chinese FDI
in Europe: 2018 Trends and Impact of New
Screening Policies, s. 20, MERICS och Rhodium
Group (RHG), mars 2019

Studier om kinesiska företags respekt för
lagstadgade EU-standarder eller internationella
standarder (däribland miljökrav och
upphandlingsregler) i EU-länder och
anslutningsländer.

Conrad, B. & Kostka, G., Chinese investments in
Europe’s energy sector: Risks and opportunities?,
Energy Policy, s. 646–647, februari 2017
Revisionsrättens årsrapporter för 2016–2018.

Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of
Transport Corridors, Världsbanksgruppen, s. 111–
112.
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R-nummer
+
Typ av risk
R.18
Miljörelaterad

Översikt över externa risker

Uppgifter och information som krävs för att fånga
upp/bedöma risken

Exempel på källor för sammanställningen av risker

Folkhälsan påverkas av ökad sammanlänkning i en
globaliserad värld (däribland kinesiska transportvägar
längs Belt and Road) som påskyndar spridningen av
sjukdomar.

Studier från Världshälsoorganisationen (WHO) om
internationella hot mot människors hälsa.

Tatem, A.J., Rogers, D.J. & Hay, S.I., Global
Transport Networks and Infectious Disease Spread,
Advances in Parasitology, Elsevier Public Health
Emergency Collection, vol. 62, 2006.

65
MÖJLIGHETER
M-nummer
+
Typ av möjlighet
M.1
Politisk
M.2
Politisk

M.3
Ekonomisk

M.4
Ekonomisk
M.5
Ekonomisk
M.6
Ekonomisk
M.7
Ekonomisk
M.8
Ekonomisk

Översikt över externa möjligheter
Möjlighet att kinesiska investeringar i EU kan främja
gemensamma intressen, skapa en stark grund för de
bilaterala förbindelserna mellan EU och Kina och ett
långsiktigt partnerskap.
Möjlighet att kinesiska investeringar och
verksamheter bidrar till fred och säkerhet
(däribland den globala folkhälsan) i EU:s grannskap
och utvecklingsländer.
Möjlighet för EU att via samverkan med Kina
(inbegripet internationella multilaterala
utvecklingsbanker) potentiellt öka den
internationella utlåningskapaciteten inom flera
sektorer och främja medlemsstaternas ekonomiska
tillväxt.
Möjlighet att via kinesiska investeringar i
grannskaps- och utvecklingsländer bidra till
relaterade EU-mål, särskilt genom att stärka
ländernas ekonomiska tillväxt.
Möjlighet för EU att låta ”euron” bli en starkare
valuta tack vare att en betydande andel av Kinas
utländska valutareserver omvandlas till euro.
Möjlighet att Belt and Road-initiativet kan utöka
handeln genom att förbättra konnektiviteten och
minska handelskostnaderna i EU och andra länder.
Möjlighet att genom Belt and Road-initiativet
ytterligare utveckla den (kommersiella) järnvägen i
EU som ett alternativ till både sjö- och
lufttransporter.
Möjlighet att genom Belt and Road-initiativet
återställa balansen när det gäller fraktflöden till och
från EU.

Uppgifter och information som krävs för att fånga
upp/bedöma möjligheten

Exempel på källor för sammanställningen av
möjligheter

Studier om inverkan av kinesiska investeringar i
fråga om att skapa en stark grund för de bilaterala
förbindelserna mellan EU och Kina och ett
långsiktigt partnerskap.

Conrad, B. & Kostka, G., Chinese investments in
Europe’s energy sector: Risks and opportunities?,
Energy Policy, s. 646, februari 2017

Studier om kinesiska investeringars inverkan på
stabiliteten i EU:s grannskap och utvecklingsländer.

Casarini, N., Is Europe to benefit from China’s Belt
and Road Initiative?, s. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), oktober 2015.

Studier om sektorsövergripande internationell
utlåningskapacitet och kinesiska investeringars
inverkan på skapandet av finansieringskällor
(däribland internationella banker) och ekonomisk
tillväxt för medlemsstater.

Kamal, R. & Gallagher, K., China Goes Global With
Development Banks, Bretton Woods Project,
april 2016

Studier om kinesiska investeringars inverkan på EUmål i länder i grannskaps- och utvecklingsländer,
särskilt genom att stärka ländernas ekonomiska
tillväxt.
Studier om de kinesiska investeringarnas inverkan
på eurons revalvering/devalvering.
Studier om kinesiska investeringars inverkan på
handelskostnader och på handelsbalansen i EU och
andra länder.
Studier om inverkan av ytterligare utveckling av den
(kommersiella) järnvägen i EU, tack vare Belt and
Road-initiativet, som ett alternativ till både sjö- och
lufttransporter.
Studier om Belt and Road-initiativets inverkan på
fraktflöden till och från EU.

Europeiska kommissionens och vice
ordförandens/den höga representantens bidrag till
Europeiska rådet, EU och Kina – En strategisk
hållning, s. 4, JOIN(2019) 5 final, 12 mars 2019.
Casarini, N., Is Europe to benefit from China’s Belt
and Road Initiative?, s. 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), oktober 2015
Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of
Transport Corridors, s. 5, Världsbanksgruppen.
Europaparlamentets generaldirektorat för unionens
interna politik, Research for TRAN Committee: The
new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport, s. 65–66, januari 2018.
Europaparlamentets generaldirektorat för unionens
interna politik, Research for TRAN Committee: The
new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport, s. 66–67, januari 2018.
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M-nummer
+
Typ av möjlighet

Översikt över externa möjligheter

Uppgifter och information som krävs för att fånga
upp/bedöma möjligheten

M.9
Ekonomisk

Möjlighet att genom Belt and Road-initiativet ge
incitament till att effektivisera tullförfarandena i
syfte att förbättra konnektiviteten.

Studier om Belt and Road-initiativets inverkan på
incitament till att förbättra och effektivisera
tullförfaranden.

M.10
Ekonomisk

Möjlighet för företag i EU att bygga järnvägar, vägar
och infrastruktur i Centralasien, med möjligt utbyte
av färdigheter mellan EU och Kina.

Studier om kinesiska investeringars inverkan på
infrastruktur för transportförbindelser i
Centralasien och utbyte av färdigheter mellan EU
och Kina.

M.11
Ekonomisk

Möjlighet att via EU:s exponering för den senaste
tekniken främja EU:s standarder och kapacitet när
det gäller teknik i syfte att genomföra
Digital4Development-strategin, såsom beskrivs i EUstrategin för förbindelserna mellan Europa och
Asien.

Studier om inverkan av exponeringen för asiatisk
teknik på EU:s kommersiella verksamhet och
säkerhetsverksamhet med koppling till strategisk
digital utveckling.

M.12
Ekonomisk

Möjlighet för EU att diversifiera riskerna med
(utländskt) ägande av investeringar, vilket minskar
det potentiella beroendet av ett enskilt land.

Studier om inverkan på EU när det gäller
diversifiering, och beroende, av (utländskt) ägande
av investeringar.

M.13
Ekonomisk

Sektorer i EU såsom högre utbildning, forskning och
kulturella och kreativa näringar gynnas av
samarbete och utbyte med Kina.

Rapporter om Horisont 2020 och Erasmus+.

Exempel på källor för sammanställningen av
möjligheter
Europaparlamentets generaldirektorat för unionens
interna politik, Research for TRAN Committee: The
new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport, s. 67, januari 2018.
Europaparlamentets generaldirektorat för unionens
interna politik, Research for TRAN Committee: The
new Silk Route - opportunities and challenges for EU
transport, s. 68, januari 2018.
Europeiska kommissionen, gemensamt meddelande
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén,
Regionkommittén och Europeiska
investeringsbanken, Förbindelserna mellan Europa
och Asien – byggstenar för en EU-strategi,
JOIN(2018) 31 final, Bryssel, 19 september 2018.
Conrad, B. & Kostka, G., Chinese investments in
Europe’s energy sector: Risks and opportunities?,
Energy Policy, s. 646, februari 2017
Hellkötter, K. &, Ayoub, L., Mapping the EU-China
Cultural and Creative Landscape – Summarizing
Report, LSE, mars 2014 för EU-China Policy
Dialogues Support Facility II.
Dialogpartner: Europeiska kommissionens
GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur,
Folkrepubliken Kinas kulturministerium.
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Bilaga VII – Åtgärder till följd av EU:s strategi för Kina
2016, Byggstenar för en ny EU-strategi för Kina
#
16.1
16.2
16.3
16.4

16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10

16.11

16.12
16.13

16.14

16.15

16.16

16.17
16.18
16.19

16.20

16.21

Åtgärd
Den grundläggande principen för EU:s förbindelser med Kina är att de bör grunda sig på
ömsesidiga fördelar både politiskt och ekonomiskt.
EU:s förbindelser med Kina bör vara principstyrda, praktiska och pragmatiska, och bör
svara mot EU:s intressen och värderingar. De kommer att fortsätta att grunda sig på en
positiv agenda för partnerskap i kombination med en konstruktiv hantering av skillnader.
EU:s medlemsstater måste i sina kontakter med Kina följa EU:s lagar, regler och politik.
EU förväntar sig också att Kina ska ta ansvar i en utsträckning som motsvarar de fördelar
landet får av den regelbaserade internationella ordningen.
Främjandet av mänskliga rättigheter kommer fortsatt att vara centralt för EU:s kontakter
med Kina, och välbefinnandet för landets medborgare och respekten för internationella
skyldigheter kommer att vara en hörnsten för EU:s strategi. EU kommer att låta Kina stå till
svars för sitt agerande i fråga om mänskliga rättigheter.
EU bekräftar sin ”politik för ett enat Kina”.
EU bör fortsätta att utveckla sina förbindelser med Taiwan och stödja en konstruktiv
utveckling av förbindelserna över Taiwansundet.
EU bör stödja det fortsatta genomförandet av principen ”ett land, två system” i Hongkong
och Macao.
I EU:s beslutsfattande i fråga om Kina bör full hänsyn tas till EU:s nära förbindelser med
Förenta staterna och andra partner.
EU bör fortsätta att aktivt stödja och uppmuntra ekonomiska, miljömässiga och sociala
reformer i Kina i riktning mot en mer öppen, hållbar och inkluderande tillväxtmodell.
EU strävar efter att garantera ömsesidighet och lika spelregler i alla aspekter av sina
handels- och investeringsförbindelser. EU kommer därför att utöka sin övervakning av
europeiska företags tillträde till de kinesiska marknaderna och till Kinas stödsystem för
forskning och utveckling.
Ett allmänt avtal om investeringar är EU:s omedelbara prioritering för att uppnå målet att
fördjupa och hitta en ny jämvikt i våra ekonomiska förbindelser med Kina.
EU lägger stor vikt vid ett snabbt ingående av ett avtal med Kina om geografiska
beteckningar för skydd av livsmedelsnamn, på grundval av högsta internationella normer.
EU håller på att utveckla en ny generation av moderna handelsavtal med hög standard, och
skulle kunna överväga bredare ambitioner såsom ett djupgående och omfattande
frihandelsavtal med Kina, när förutsättningarna – inbegripet genomförandet av de
nödvändiga ekonomiska reformerna i Kina – är de rätta.
EU förväntar sig att Kina ska göra stora och mätbara minskningar av sin industriella
överkapacitet med utgångspunkt i en tydlig tidsplan för åtaganden och en oberoende
övervakningsmekanism.
EU välkomnar produktiva kinesiska investeringar i Europa, förutsatt att de överensstämmer
med EU:s lagar och föreskrifter. I gengäld förväntar sig EU bättre marknadstillträde för
utländska företag i Kina och lika spelregler för företag och investeringar. Kina bör minska
antalet skyddade sektorer och minimera granskningarna utifrån nationella säkerhetskrav.
Det bör ske en stärkning av samarbetet om rättsstatsprincipen och om tillämpningen av
konkurrenslagstiftning, samt om standarder, regler och föreskrifter inom viktiga sektorer.
Ömsesidigt fördelaktigt samarbete om forskning och innovation bör stärkas, samtidigt som
lika spelregler garanteras.
Samarbetet om den digitala ekonomin kan ge fördelar för både EU och Kina. Inom
samarbetet bör man ta vara på tillväxten via gemensamma standarder och gemensam
forskning på grundval av ömsesidighet.
EU bör intensifiera samarbetet med Kina om skydd och säkerställande av skyddet av
immateriella rättigheter. EU bör förstärka åtgärderna för att motverka stöld av
immateriella rättigheter och affärshemligheter som möjliggörs av informationsteknik.
EU bör använda sammanlänkningsplattformen mellan EU och Kina som sitt främsta verktyg
för samarbete med Kina i syfte att sammanlänka den eurasiska kontinenten via ett fysiskt
och digitalt nät där handel, investeringar och direkta personkontakter kan flöda.
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16.22

16.23

16.24

16.25

16.26

16.27
16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.33

16.34

16.35
16.36
16.37
16.38

16.39

16.40
16.41
16.42

16.43

Samarbetet med Kina om landets initiativ ”One Belt, One Road” bör vara beroende av att
Kina uppfyller sitt uttalade mål att göra det till en öppen plattform som respekterar
marknadens regler och internationella normer i syfte att ge fördelar för alla.
Dialogen inom ramen för direkta personkontakter bör breddas, och nya initiativ bör
identifieras för att främja en större mångfald i kontakterna. Direkta personkontakter bör
integreras i alla förbindelser mellan EU och Kina och dialogen om rörlighet och migration
bör stärkas.
Erkännandet av Kinas allt viktigare roll i internationella förbindelser och internationell
styrning bör kopplas till en närmare efterlevnad av internationella regler och normer från
Kinas sida.
EU uppmanar Kina att mobilisera sina diplomatiska och andra resurser för att tillhandahålla
säkerhet som en global kollektiv nyttighet, vilket inbegriper engagemang i fråga om
Afghanistan och Syrien.
EU har ett intresse av säkerheten i Asien och kommer att fortsätta att stärka sitt bidrag i
detta avseende. EU uppmanar Kina att aktivt bidra till fred och säkerhet i EU:s grannskap i
enlighet med internationell rätt.
EU vill se att fri sjöfart och överflygning upprätthålls i Öst- och Sydkinesiska haven. Tvister
bör lösas på fredlig väg på grundval av rättsstatsprincipen och ensidiga provokationer
undvikas.
EU:s dialog med Kina som syftar till att finna en gemensam grund för nedrustning, ickespridning, terroristbekämpning och frågor som rör internet bör stärkas.
EU bör se till att ha en god förståelse av Kinas försvars- och säkerhetspolitik som stöd för
utformningen av sina kontakter med Kina.
Afrika erbjuder de bästa möjligheterna till säkerhetssamarbete mellan EU och Kina, både
till sjöss och på land. Samarbetet mot piratdåd utanför Afrikas horn bör fortsätta.
EU bör söka möjligheter till praktiskt samarbete och samordning med Kina i frågor som till
exempel kapacitetsuppbyggnad och stöd till afrikanska fredsbevarande insatser, med fullt
utnyttjande av båda sidors diplomatiska och säkerhetsmässiga tillgångar på fältet.
EU och Kina har ett gemensamt intresse av att stödja multilateralismen. EU bör samarbeta
med Kina för att stärka den regelbaserade globala styrningen.
EU bör sträva efter att med Kina inrätta en gemensam plattform om centrala prioriteringar
för G20.
EU bör uppmuntra Kina att spela en mer aktiv och engagerad roll i WTO och i multilaterala
och plurilaterala handels- och investeringsinitiativ, genom att ta ansvar i en utsträckning
som motsvarar de fördelar Kina får av ett öppet handelssystem och genom att stärka
ambitionsnivån i dessa initiativ. EU förväntar sig att Kina ska lämna in ett erbjudande om
anslutning till avtalet om offentlig upphandling som motsvarar den kinesiska marknadens
betydelse.
EU bör inleda ett närmare samarbete med Kina om katastrofhantering, humanitära kriser
och migration.
EU bör fortsätta att insistera på att Kina följer sina skyldigheter i fråga om folkrätt och
mänskliga rättigheter, såväl inom Kina som utomlands, och bör samarbeta med Kina i detta
syfte.
En förstärkt dialog mellan EU och Kina om utveckling bör inledas.
EU bör utnyttja Kinas åtagande att ta itu med klimatförändringen genom att förstärka
partnerskapet på detta område såväl bilateralt som multilateralt.
Miljön är i dag en av de främsta politiska prioriteringarna för Kina, vilket bekräftas i den
senaste femårsplanen. EU bör bygga vidare på detta för att skapa en positiv gemensam
agenda på områden som till exempel kampen mot luft-, vatten- och markföroreningar,
kretsloppsekonomi, hållbar förvaltning av havets resurser samt kampen mot hot mot
livsmiljöer och den biologiska mångfalden.
EU bör sträva efter att samarbeta närmare med Kina om bekämpning av antimikrobiell
resistens.
Kontakterna med Kina kräver en övergripande strategi [från EU:s sida] för att maximera
effekterna.
Medlemsstaterna bör förstärka EU:s överenskomna ståndpunkter i sina bilaterala
förbindelser med Kina, medan kommissionens avdelningar och utrikestjänsten bör se till
att medlemsstaterna uppmärksammas på när EU:s intressen måste skyddas.
Genom årliga toppmöten mellan EU och Kina och högnivådialoger kommer mål och
prioriteringar att fastställas för genomförandet av den gemensamma strategiska agendan.
De årliga översynerna av genomförandet av agendan för EU–Kina 2020 bör ske på högre
tjänstemannanivå, med rapporter till toppmötet mellan EU och Kina.
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16.44
16.45
16.46
16.47

EU kommer att samarbeta med Kina för att bedöma effektiviteten i de många
gemensamma dialogerna och vid behov försöka rationalisera dem i linje med EU:s
prioriteringar.
EU bör fortsätta att förbättra sin kapacitet att analysera Kina och att nå ut till framtida
generationer av kinesiska ledare på alla områden.
EU:s tillgängliga samordningsmekanismer bör användas aktivt [av EU] för att främja en
enad röst från EU.
Genomförandet av EU:s strategi för Kina bör regelbundet ses över i relevanta
rådskonstellationer. EU bör vara beredd att uppdatera sin strategi om och när de
underliggande antagandena ändras.
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2018, Förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi
#
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10
18.11

18.12

18.13

18.14

18.15
18.16

18.17

Åtgärd
Kommissionen kommer att utveckla en metodik för att bedöma den hållbara
konnektiviteten i Europa och Asien samt dess ekonomiska inverkan på EU och dess
regioner.
Kommissionen kommer att främja datautbytet för tull och digitala transportkorridorer
samt bedöma riskerna.
Kommissionen kommer att fortsätta förhandlingarna om luftfartsavtalet ATA med Asean
(Sydostasiatiska nationers förbund), Azerbajdzjan, Turkiet och Qatar samt underteckna
bilaterala flygsäkerhetsavtal med Folkrepubliken Kina och Japan.
Kommissionen kommer inom internationella forum att arbeta för avtal som syftar till att
minska koldioxidutsläppen från transporter, särskilt inom flyg- och sjötransport.
Kommissionen kommer att främja att sjöfarten i Asien och Svartahavsländerna digitaliseras
och förenklas administrativt samt att Rotterdamreglerna antas.
Kommissionen kommer i samband med den planerade översynen av TEN-T-förordningen,
som behöver kompletteras senast 2023, att undersöka om det är möjligt att utöka
ansvarsområdet för EU-TEN-T-korridorernas samordnare till att även omfatta utvidgningsoch grannskapsregionen.
Kommissionen kommer att arbeta med standarder för en etisk användning av
framåtblickande teknik, till exempel artificiell intelligens, samt arbeta för fullständigt
iakttagande av ett ansvarsfullt statligt agerande online.
Kommissionen kommer att ytterligare främja Erasmus- och Marie Skłodowska Curieåtgärderna i Asien, samt relaterade ömsesidighetsarrangemang för att skapa ökade
möjligheter till utbyten och mobilitet.
Kommissionen kommer att utöka samarbetet med relevanta tredjeländer, bland annat
inom ramen för EU:s och Kinas konnektivitetsplattform, främja den digitala ekonomin, en
effektiv transportkonnektivitet och en smart, hållbar, säker och trygg rörlighet som utgår
från det utökade TEN-T-nätet, samt främja likvärdiga förutsättningar i fråga om
investeringar.
Kommissionen kommer att stödja hållbar konnektivitet i politik- och utvecklingsdialoger
med tredjeländer.
Kommissionen kommer att fördjupa samarbetet med relevanta regionala organisationer i
Asien samt pilotmetoder för regionalt konnektivitetssamarbete för Asien.
Kommissionen kommer att samarbeta med europeiska och internationella
standardiseringsorganisationer samt deras nationella medlemmar för en effektiv och
gemensam utveckling av nödvändiga tekniska standarder, bland annat genom riktat
tekniskt stöd och tekniskt samarbete.
Kommissionen kommer att arbeta med FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece)
för att samla regelverket för järnvägsgodstrafik över den eurasiska kontinenten samt med
Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) och organisationen för
järnvägssamarbete (OSJD) för att utöka tillämpningen av EU:s tekniska specifikationer och
säkerhetsledningsramar.
Kommissionen (och om lämpligt den höga representanten) kommer att underlätta
investeringar i konnektiviteten mellan Europa och Asien genom att använda sig av
investeringsfaciliteter och garantier samt involvera europeiska offentliga banker (EIB, EBRD
och medlemsstaternas nationella banker och institutioner) och internationella
finansinstitut, i enlighet med internationella standarder och principen om likvärdiga
förutsättningar.
Kommissionen (och om lämpligt den höga representanten) kommer att stärka EU:s
investeringssamarbete med Asiatiska utvecklingsbanken och Asiatiska banken för
infrastrukturinvesteringar.
Kommissionen (och om lämpligt den höga representanten) kommer att upprätta en
rådgivande näringslivsgrupp för konnektiviteten mellan Europa och Asien.
Kommissionen (och om lämpligt den höga representanten) kommer att verka för ökad
öppenhet kring offentlig upphandling i Europas och Asiens infrastruktur, bland annat
genom en bredare anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling och antagande av
särskilda standarder för detta avtal, samt stödja upprättandet av särskilda webbplatser för
offentlig upphandling.

Fråga

Typ 1
G/S*

Typ 2
U/B**

E

S

U

H

S

U

C

S

B

F

S

U

E

S

U

E

S

U

A

S

U

I

S

U

C

S

B

E

G

U

E

G

U

E

G

U

E

S

U

C

G

U

E

S

U

J

S

U

C

S

U

71
2019, EU och Kina – En strategisk hållning
Åtgärd

#
19.1
19.2
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

EU kommer att stärka samarbetet med Kina för att axla det gemensamma ansvaret för
alla tre delar av FN:s verksamhet: mänskliga rättigheter, utveckling samt fred och
säkerhet.
För att bekämpa klimatförändringarna bättre uppmanar EU Kina att vända tendensen i
sina utsläpp före 2030, enligt Parisavtalets mål.
EU kommer att fördjupa samarbetet med Kina om fred och säkerhet och bygga vidare på
det positiva samarbetet kring den gemensamma övergripande handlingsplanen för Iran.
För att bevara sina intressen i fråga om stabilitet, hållbar ekonomisk utveckling och goda
styrelseformer i partnerländerna kommer EU att mer kraftfullt tillämpa befintliga
bilaterala avtal och finansieringsinstrument, och samarbeta med Kina för att följa samma
principer enligt EU-strategin för förbindelser mellan Europa och Asien.
För att nå ett mer balanserat och ömsesidigt ekonomiskt förhållande uppmanar EU Kina
att hålla de befintliga gemensamma utfästelserna från EU och Kina. Detta inbegriper
reform av Världshandelsorganisationen, särskilt när det gäller subventioner och påtvingad
tekniköverföring, och ingående av bilaterala avtal om investeringar senast 2020, om
geografiska beteckningar snarast och om luftfartssäkerhet inom de närmaste veckorna.
För att främja ömsesidighet och skapa möjligheter för upphandling i Kina bör
Europaparlamentet och rådet anta det internationella upphandlingsinstrumentet före
slutet av 2019.
För att inte bara priset utan också fullgoda arbets- och miljönormer ska beaktas kommer
kommissionen att kring halvårsskiftet 2019 offentliggöra vägledning om utländska
anbudsgivare och varor i upphandling inom EU. Kommissionen kommer före slutet av
2019 att i samarbete med medlemsstaterna se över tillämpningen av dagens regler för att
kartlägga brister.
För att fullständigt åtgärda snedvridande effekter på grund av utländskt statligt ägande
och statlig finansiering på den inre marknaden kommer kommissionen före slutet av 2019
att kartlägga hur bristerna i EU:s befintliga lagstiftning kan avhjälpas.
För att motverka potentiella allvarliga säkerhetsrisker för kritisk digital infrastruktur
behövs en gemensam EU-hållning till 5G-nätens säkerhet. Som inledning på detta kommer
kommissionen att lägga fram en rekommendation, enligt Europeiska rådets uppmaning.
För att upptäcka och öka medvetenheten om säkerhetsrisker till följd av utländska
investeringar i kritiska anläggningar och kritisk teknik och infrastruktur bör
medlemsstaterna se till att förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar
genomförs snabbt, fullständigt och verkningsfullt.
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Färgförklaring: Se bilaga VIII för information om åtgärdernas och frågornas färger.
Frågor:

A) Främja EU:s värden samt Förenta nationernas (FN) tre pelare, B) Bevara EU:s enighet, C)
Ömsesidighet för att balansera förbindelserna och lika villkor, D) Förebygga snedvridande effekter på
EU:s inre marknad, E) Hållbar ekonomisk utveckling och goda styrelseformer, F) Bekämpa
klimatförändringarna och skydda miljön, G) Globala hälsofrågor, H) Fördjupa samarbetet kring fred och
säkerhet, I) Främja tvärkulturell förståelse och samarbete kring innovation och J) En bredare
utrikespolitisk strategi.
Typ 1(*): G: generell, S: specifik.
Typ 2(*): U: unilateral, B: bilateral, K: Kina.
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Bilaga VIII – Områden inom EU:s åtgärder med anledning av
Kinas investeringsstrategi och anpassning till Kinas risker och
möjligheter
Figur 15 – Revisionsrättens kartläggning och sammanställning av
åtgärderna i EU–Kina-strategin
Frågor

Åtgärder

Externa risker
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R.11

• Risker som inte
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• R.6
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• R.18
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Anm: Varje risk motsvaras av en färgad prick. Enbart externa risker omfattas av den kartläggande
analysen. Samtliga möjligheter behandlas i den kartläggande analysen.
Källa: Revisionsrättens kartläggande analys.
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Akronymer, förkortningar och
förklaringar
AsDB Asiatiska utvecklingsbanken
AIIB: Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar.
BIT: bilateralt investeringsavtal.
covid-19: sjukdomen covid-19.
COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
GD: generaldirektorat.
EBRD: Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.
EK: Europeiska kommissionen.
ECB: Europeiska centralbanken.
EIF: Europeiska investeringsfonden.
EU: Europeiska unionen
G20: internationellt forum för regeringar och centralbanker från 19 länder och EU.
BNP: bruttonationalprodukt.
GMF: German Marshall Fund.
vice ordförande/hög representant: unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik (och vice ordförande för Europeiska kommissionen).
IKT: informations- och kommunikationsteknik.
IMF: Internationella valutafonden.
JRC: gemensamma forskningscentrumet.
MERICS: Mercator Institute for China Studies.
MIC 2025: Made in China 2025 (strategi).
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
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OSJD: organisationen för järnvägssamarbete.
OTIF: mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik.
TEN-T: transeuropeiska nät.
FN: Förenta nationerna.
Unece: FN:s ekonomiska kommission för Europa.
USA: Förenta staterna.
moms: mervärdesskatt.
WHO: Världshälsoorganisationen.
WTO: Världshandelsorganisationen.
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Ordlista
17+1-samarbetsramen: forum för samarbete mellan Kina och 17 länder i Central- och
Östeuropa; det inbegriper tolv EU-medlemsstater.
5G-utrustning: femte generationens teknikstandard för mobilnät.
avtal om offentlig upphandling: avtal mellan 19 WTO-medlemmar, däribland EU, om
att öppna upp marknader för offentlig upphandling för varandra.
Belt and Road-initiativet: kinesisk investeringsstrategi med fokus på nätinfrastruktur;
lanserades 2013 i syfte att öka landets inflytande utomlands.
bruttonationalprodukt (BNP): ett standardmått på ett lands välstånd, grundat på det
totala värdet av varor och tjänster som produceras där (vanligtvis under ett år).
EK-JRC:s databas över utländskt ägande: en kommissionsdatabas över tillgångar i
företag som kontrolleras genom utländskt ägande och investeringar i viktiga sektorer
som görs av enheter utanför EU.
ekonomisk korridor: infrastrukturnät som kopplats samman över internationella
gränser för att underlätta handel och stimulera ekonomisk utveckling.
finansieringsinstrument: finansiellt stöd i form av kapitalinvesteringar eller
investeringar i form av kapital likställt med eget kapital, lån eller garantier eller andra
riskdelningsinstrument.
företag för särskilt ändamål: juridisk enhet som skapats för specifika och/eller
tillfälliga syften.
granskning av utländska direktinvesteringar: utvärdering av om en direktinvestering
sannolikt kommer att inverka negativt på det land där investeringen görs.
index för restriktiva regler när det gäller utländska direktinvesteringar: en OECDindikator som mäter de restriktioner som tillämpas av OECD och G20-länder på
utländska direktinvesteringar.
Kinas statligt styrda investeringsstrategi: aktuell kinesisk politik som syftar till att
stödja och ekonomiskt uppmuntra privata företag och statsägda företag att investera
utomlands.
leveranskedja: system med organisationer, människor, verksamheter, uppgifter och
resurser som är involverade i att producera en produkt eller tjänst och leverera den till
kunden.
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Made in China 2025 (MIC 2025): kinesisk industristrategi som lanserades 2015; fokus
ligger på varor med högt mervärde, både för export och inhemsk konsumtion.
samförståndsavtal: avtal mellan två eller fler parter om samarbete kring en specifik
fråga, utan att rättsliga åtaganden ingås.
samriskföretag: två eller fler företag som kombinerar resurser i syfte att uppnå
specifika kommersiella mål och samtidigt upprätthåller sina olika identiteter.
statsägda företag: ett organ som bedriver företagsverksamhet och som regeringen har
betydande kontroll över genom fullständigt eller betydande ägande.
säkerhet: en tillgång som används som säkerhet vid utlåning och förverkas vid
betalningsinställelse.
utländsk direktinvestering: när en investerare med hemvist i en ekonomi direkt eller
indirekt äger 10 % eller mer av rösträtten i ett företag i en annan ekonomi.
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Revisionsrättens team
Revisionsrättens översikt EU:s åtgärder med anledning av Kinas statligt styrda
investeringsstrategi ger en överblick över Kinas investeringsstrategi och utmaningar
som strategin för med sig för EU:s institutioner och medlemsstater.
Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning V EU:s finansiering och
förvaltning, där ledamoten Tony Murphy (doyen) är ordförande. Arbetet leddes av
ledamoten Annemie Turtelboom, med stöd av Florence Fornaroli (kanslichef), Celil
Ishik (attaché) och Alberto Gasperoni (förstechef och uppgiftsansvarig) samt Jussi
Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst och Lara Connaughton (revisorer).
Med anledning av covid-19-pandemin och de strikta åtgärderna för att begränsa
smittspridningen har vi inte kunnat fotografera granskningsteamet.
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