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Poznámka k pandemii COVID-19 
Naše přezkumná práce byla dokončena před vypuknutím pandemie covid-19, a proto 
tato zpráva nijak nezohledňuje politický vývoj nebo jiné změny, ke kterým došlo 
v reakci na pandemii. 

O přezkumu: 

Od osmdesátých let Čína uplatňuje „státem řízenou investiční strategii“, jejímž cílem 
je umožnit silné exportně orientované hospodářství. Zkoumali jsme, jak na tuto 
strategii reaguje EU. 

Během našeho přezkumu se ukázalo, že je poměrně obtížné získat komplexní a 
včasné údaje, a udělat si tak přehled o investicích, které jsou součástí čínské 
investiční strategie v EU. Dále jsme zjistili, že nebyla provedena žádná formalizovaná 
komplexní analýza rizik a příležitostí pro EU. Úkolem do budoucna bude zlepšit 
stanovení, provádění, sledování, vykazování a vyhodnocování strategie pro vztahy 
mezi EU a Čínou. Další výzvou bude koordinace reakce orgánů EU a členských států 
podporováním výměny informací. 
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Shrnutí 
I Za poslední dvě desetiletí se z Číny stal významný hospodářský aktér na mezinárodní
scéně. Od osmdesátých let Čína uplatňuje „státem řízenou investiční strategii“, jejímž 
cílem je umožnit silné exportně orientované hospodářství. Iniciativa Jeden pás, jedna 
cesta (novodobá Hedvábná stezka) spolu s iniciativou Vyrobeno v Číně 2025 (Made in 
China 2025) jsou nejvýznamnější čínské investiční strategie hospodářského růstu a 
jejich cílem je zvýšit vliv Číny v zahraničí, včetně EU a jejích jednotlivých členských 
států. 

II Domníváme se, že z našeho pohledu externích auditorů je vhodná doba provést
přezkum reakce EU na čínskou státem řízenou investiční strategii, která s ohledem na 
rostoucí vliv Číny jako ekonomického subjektu přináší EU nové výzvy. Součást této 
čínské investiční strategie jsou především státní podniky, které mají prospěch 
z čínského veřejného financování. Podle pravidel EU by takové dotace, pokud by byly 
poskytnuty členskými státy, byly považovány za státní podporu. Kvůli tomuto 
rozdílnému zacházení je pro EU obtížné dosáhnout rovných podmínek vůči Číně. 

III Toto není audit, nýbrž přezkum veřejně dostupných informací vyplývajících ze
studií, článků a akademických publikací, jež byly shromážděny speciálně k tomuto 
účelu. Náš přezkum poskytuje přehled o investiční strategii Číny a shrnuje výzvy (rizika 
a příležitosti), které tato strategie představuje pro EU. Zabývali jsme se reakcí EU na 
čínskou investiční strategii, kterou tvoří iniciativy přijaté orgány EU i individuální reakce 
členských států vůči Číně. 

IV Během našeho přezkumu se ukázalo, že je poměrně obtížné získat komplexní a
včasné údaje, a tedy získat přehled o investicích, které jsou součástí čínské investiční 
strategie v EU. Dále jsme zjistili, že nebyla provedena žádná formalizovaná komplexní 
analýza rizik a příležitostí pro EU. Opatření uvedená v posledních třech klíčových 
strategických dokumentech o vztahu EU a Číny zahrnují téměř všechny rizika a 
příležitosti, vyjma tří rizik. 

V Pravomoci v oblastech politiky souvisejících s reakcí EU na investiční strategii Číny
vykonávají jak orgány EU, tak členské státy. Skutečnost, že své pravomoci vykonávají 
orgány EU i členské státy, znamená, že v oblastech politiky, kde by mohl být jednotný 
přístup EU výhodou, rozhoduje více subjektů (např. orgány a vlády členských států EU), 
které mohou mít rozdílné názory i přístup. To může včasné a koordinované řešení 
výzev, s nimiž se EU potýká, ztěžovat. 
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VI Z různých zdrojů vyplývá, že členské státy často s Čínou jednají v dvoustranném
režimu v souladu se svými národními zájmy, aniž by vždy informovaly Komisi nebo s ní 
svůj postup v případě potřeby koordinovaly. V některých oblastech je proto koordinace 
reakce orgánů EU a členských států obtížně dosažitelná. 

VII Upozorňujeme na výzvy spojené s riziky, která jsme odhalili. Projednali jsme je
s útvary Komise a Evropskou službou pro vnější činnost a v případě potřeby zařadili 
odkaz na jejich stanoviska: 

1) jak poskytovat úplnější a aktuálnější údaje a statistiky o investicích, které jsou
součástí investiční strategie Číny v EU, a přispět tak k získání lepších informací, jež
ovlivní rozhodování EU o politice vůči Číně;

2) jak provádět formalizovanou, komplexní a aktuální analýzu rizik a příležitostí
z hlediska EU, a pomoci tak řešit veškeré výzvy, které čínská investiční strategie
představuje;

3) jak zlepšit provádění 74 opatření stanovených ve strategii pro vztahy mezi EU a
Čínou, zejména těch, která prosazují reciprocitu a brání škodlivému dopadu na
vnitřní trh EU, a jak řešit ostatní rizika;

4) jak umožnit těm, kdo v EU rozhodují, lépe stanovit a sledovat strategii pro vztahy
mezi EU a Čínou tak, že se nejprve vyhodnotí, jaké finanční zdroje EU jsou nutné
pro budoucí realizaci opatření této strategie, tyto finanční prostředky se vyčlení a
sestaví se přehled souvisejících výdajů;

5) jak zajistit, aby výzvy, které představuje čínská investiční strategie, byly řešeny
posilováním opatření k měření výkonnosti, ke sledování, vykazování a
vyhodnocování v rámci strategie pro vztahy mezi EU a Čínou;

6) jak lépe koordinovat reakci orgánů EU a členských států podporováním výměny
informací mezi nimi ohledně spolupráce mezi EU a Čínou.
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1. Úvod 
01 Za poslední dvě desetiletí se z Číny stal významný hospodářský aktér na 
mezinárodní scéně. Proto se Čína stává významným geopolitickým aktérem 
v celosvětovém měřítku (viz obrázek 1). EU je největším obchodním partnerem Číny a 
Čína je druhým největším obchodním partnerem EU. 

Obrázek 1 – Demografické a hospodářské údaje týkající se některých 
velkých států 

 
Zdroj: Světová banka, „HDP (v běžných cenách v USD)“; „HDP na osobu (ve stálých cenách v roce 2010 
v USD)“; „Celkový počet obyvatel“; „Schodek běžného účtu (jako procento HDP)“, Ukazatele světového 
rozvoje, Skupina Světové banky a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Statistické 
údaje. 
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02 Čínské hospodářské a obchodní politiky jsou charakterizovány několika 
strategiemi rozvoje, přičemž státem řízené investice Číně umožnily stát se 
z hospodářského hlediska globálním aktérem. Tato opatření motivují čínské podniky, 
aby investovaly v zahraničí, zejména ve strategických odvětvích (tj. energetika, 
telekomunikace a železniční systémy), přičemž čínské státní podniky jsou financovány 
z veřejných zdrojů. To může narušit hospodářskou soutěž, zejména pak na vnitřním 
trhu EU, neboť čínské státní podniky nepodléhají pravidlům EU pro státní podporu. EU 
je odhodlána zajistit, aby pro podniky z EU, které musí soutěžit s čínskými podniky, 
existovaly rovné podmínky. 

03 Iniciativa Jeden pás, jedna cesta (novodobá Hedvábná stezka – BRI) je 
nejvýznamnější obchodní strategie Číny pro hospodářský růst. Jedním ze sledovaných 
cílů politiky je zvýšit vliv Číny v zahraničí, mimo jiné v EU a jednotlivých členských 
státech. Iniciativa BRI podporuje geostrategické ambice Číny expandovat 
v celosvětovém měřítku soustavným domácím růstem, rozvíjením regionální i globální 
konektivity, zaváděním čínských norem v méně rozvinutých zemích a zajišťováním 
dalšího usnadňování obchodu mezi trhy podél novodobé Hedvábné stezky. 

04 Investiční strategii Číny se ze strany mezinárodního společenství dostalo chvály 
i kritiky. Na jedné straně mohou mít hospodářské plody strategie pozitivní účinky pro 
evropskou ekonomiku i světové ekonomiky, jako například podporu růstu a pracovních 
míst. Bezprecedentnímu růstu Číny a úspěšným plánům na vymýcení chudoby se navíc 
připisuje vymanění více než 850 milionů čínských občanů z chudoby: míra chudoby 
poklesla z 88,3 % v roce 1981 na 1,9 % v roce 20131. Na druhou stranu se však i v EU 
objevují obavy ze závislosti na čínských investicích ve strategických odvětvích, jejich 
soustředění v citlivých nebo strategicky významných odvětvích a nereciprocity 
v přístupu na evropský jednotný trh2. 

                                                                 
1 China systematic country diagnostic, towards a more inclusive and sustainable 

development, Skupina Světové banky, zpráva č. 113092-CN, 2017. 

2 Hanemann, T. a Huotari, M., EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment 
relations, Rhodium Group a Mercator Institute for China Studies, MERICS, 17. srpna 2018. 
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05 Jako externí auditor EU má Evropský účetní dvůr (EÚD) jedinečný pohled na
politiky, iniciativy a financování EU. Domníváme se, že nastala vhodná doba zhodnotit 
reakci EU na čínskou státem řízenou investiční strategii („čínskou investiční strategii“), 
která ve světle rostoucího hospodářského významu Číny na mezinárodní scéně přináší 
výše uvedené výzvy. Reakce EU na čínskou investiční strategii sestává z iniciativ 
orgánů EU a samostatných akcí členských států vůči Číně. Jako klíčovou zásadu EU 
stanovila, že spolupráce EU s Čínou by měla být zásadová, praktická a pragmatická a 
měla by se držet evropských zájmů a hodnot3. 

3 Evropská komise, VP/MK, „EU-Čína – Strategický výhled“, Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Evropské radě a Radě, JOIN(2019) 5 final, Štrasburk, 12. března 2019, s. 1. 
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2. Rozsah a koncepce přezkumu 
06 Zaměřili jsme se na reakci EU na čínskou investiční strategii. Máme za to, že tato 
reakce zahrnuje iniciativy, na kterých se podílejí orgány EU, i individuální reakce 
členských států vůči Číně. Náš přezkum poskytuje přehled o investiční strategii Číny a 
shrnuje výzvy (rizika a příležitosti), které tato strategie představuje pro orgány EU a 
členské státy. Dále popisujeme, jak orgány EU: 

o vypracovaly strategii pro vztahy mezi EU a Čínou; 

o přizpůsobily tuto strategii tak, aby reagovala na výzvy; 

o tuto strategii prováděly, monitorovaly, podávaly zprávy o jejím uplatňování a 
vyhodnocovaly. 

Kromě toho uvádíme, jak reagovaly na čínskou investiční strategii členské státy. 
A předkládáme závěry, kde definujeme klíčové budoucí výzvy pro EU. 

07 Toto není audit, nýbrž přezkum veřejně dostupných informací vyplývajících ze 
studií, článků a akademických publikací, jež byly až do března 2020 speciálně k tomuto 
účelu shromážděny. Přezkum dále vycházel z veřejně dostupných dokumentů 
vypracovaných útvary Komise a Evropskou službou pro vnější činnost, rozhovorů 
s jejich zaměstnanci a konzultací s odborníky v dané oblasti (viz příloha II). 
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3. Čínská státem řízená investiční 
strategie 

Popis strategie Going Global 

08 Od osmdesátých let Čína vyrostla ve světovou ekonomiku a aspiruje na to, aby 
v této trajektorii růstu pokračovala. Její podíl na celosvětovém hrubém domácím 
produktu (HDP) se z méně než 3 % v roce 1980 zvýšil na 16 % v roce 2018 (viz 
obrázek 2). Motorem tohoto růstu je strategie Going Global, která vznikla v roce 1999, 
dva roky před tím, než Čína vstoupila do Světové obchodní organizace (WTO). Strategie 
Going Global byla zaměřena především na dovoz ropných zdrojů a dalších surovin, 
které měly napomáhat jejímu hospodářství s vysokým podílem lidské práce, zatímco 
převážná část výroby zboží s nízkou přidanou hodnotou (těžký průmysl, například 
železo, ocel a základní strojírenství)4 sloužila hlavně k vývozu do celého světa. V roce 
2018 Mezinárodní měnový fond (MMF) predikoval, že by nominální HDP Číny mohl do 
roku 2030 předstihnout HDP Spojených států a že Čína by se mohla stát největší 
světovou ekonomikou5. 

                                                                 
4 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Belt and Road Initiative in the global 

trade, investment and finance landscape, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD 
Publishing, Paříž, 2018, s. 24. 

5 Mezinárodní měnový fond, 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, zpráva o zemi č. 18/240, MMF červenec 2018, s. 1. 
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Obrázek 2 – Procentuální podíl na celosvětovém HDP (v běžných cenách 
v USD) 

Zdroj: „HDP (v běžných cenách v USD)“ údaje banky – ukazatele světového rozvoje, Skupina Světové 
banky. Naposledy aktualizováno 4. 9. 2020. 

09 Až do roku 2008 měla Čína trvale vysoké roční míry růstu HDP. Po finanční krizi
roku 2008 se toto tempo zpomalilo (viz obrázek 3), a to zejména vinou snížení vývozu 
zboží s nízkou přidanou hodnotou. Čína ještě stále zažívá značný meziroční růst: HDP 
vzrostl v roce 2018 o 6,6 %, zatímco EU zaznamenala v uvedeném roce růst HDP jen 
o 2,0 %6. Během posledního desetiletí strategie Going Global prošla posunem směrem
k hospodářství, které bude více orientováno na výrobu zboží s vysokou přidanou
hodnotou, včetně rozšiřování infrastruktury pro rozvoj regionálního a mezinárodního
obchodu.

6 Světová banka, „Růst HDP (roční růst v %)“, ukazatele světového rozvoje, Skupina Světové 
banky. 
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Obrázek 3 – Růst HDP vyjádřený v ročních procentuálních změnách od 
roku 2001 do roku 2018 

 
Zdroj: Světová banka, „Růst HDP (roční růst v %)“, ukazatele světového rozvoje, Skupina Světové banky.  

10 Byly formulovány dvě hlavní strategie, jak dále rozvíjet globální 
konkurenceschopnost Číny: strategie konektivity iniciativa Jeden pás, jedna cesta 
(novodobá Hedvábná stezka) (Belt and Road Initiative) zahájená v roce 2013 a 
průmyslová strategie Vyrobeno v Číně 2025 (Made in China 2025) zahájená v roce 
2015. Tyto iniciativy definujeme jako čínskou státem řízenou investiční strategii, která 
podporuje a finančně pobízí čínské státní podniky a soukromé společnosti, aby 
investovaly do strategických sektorů v zahraničí. 

11 V posledním desetiletí se Čína více angažovala v oblasti konektivity 
prostřednictvím iniciativy Jeden pás, jedna cesta (novodobá Hedvábná stezka) (BRI), 
která je dlouhodobou zastřešující strategií tvořenou celou škálou investičních 
projektů, jež se zaměřují zejména na budování dopravní a energetické infrastruktury, 
podporu obchodu a rozvíjení digitálních sítí. Prioritními oblastmi pro BRI jsou investice 
do digitální ekonomiky a vývoj vycházející z inovací7. 

                                                                 
7 Xi Jinping Chairs and Addresses the Leaders' Roundtable of the Second Belt and Road Forum 

for International Cooperation (BRF), Druhé fórum pro mezinárodní spolupráci ohledně 
projektu Pásu a cesty, 28. dubna 2019, Eder, Arcesati, Mardell, Networking the Belt and 
Road – The future is digital, Mercator Institute for China Studies, MERICS, 28. srpna 2019. 
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12 V roce 2013 zahájila Čína iniciativu BRI, která je dnes obecně nazývána 
Hospodářský pás Hedvábné stezky a Námořní Hedvábná stezka, s cílem posílit 
regionální hospodářský růst. Obrázek 4 znázorňuje zeměpisné rozpětí BRI 
prostřednictvím „hospodářských koridorů“, což jsou konkrétní zeměpisné oblasti 
v rámci zemí, kterými BRI prochází, přičemž se jedná o více než 64 ekonomik 
představujících více než třetinu světového HDP a více než polovinu světové populace8. 
V posledních letech nabyla BRI na významu, což vedlo k jejímu zařazení do stanov 
čínské komunistické strany v roce 2017 a zajistilo soustavný tok finančních prostředků 
do projektů BRI9. 

Obrázek 4 – BRI: šest hospodářských koridorů 

 
Poznámka: Latinská Amerika je rovněž součástí BRI10. 

Zdroj: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Belt and Road Initiative in the global 
trade, investment and finance landscape, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD Publishing, 
Paříž, 2018, s. 11. 

                                                                 
8 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Belt and Road Initiative in the 

global trade, investment and finance landscape, OECD Business and Finance Outlook 2018, 
OECD Publishing, Paříž, 2018, s. 9. 

9 Eder, T., Mapping the Belt and Road Initiative – This is where we stand, Mercator Institute 
for China Studies, MERICS, 7. června 2018. 

10 Teufel Dreyer, J., The Belt, the Road, and Latin America, Foreign Policy Research Institute, 
červen 2019. 
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13 Rámeček 1 uvádí příklad čínských investic do infrastruktury v jednom ze šesti 
hospodářských koridorů. 

Rámeček 1 

Příklad čínských investic do infrastruktury podél koridoru Nový 
euroasijský pozemní most 

305 kilometrů silnice Korgas–Almaty podél koridoru Nový euroasijský pozemní 
most bylo v roce 2018 rozšířeno a z dvouproudé komunikace je nyní čtyřproudá 
dálnice. Silnice propojuje Korgas, hraniční město v Číně, s městem Almaty 
v Kazachstánu, které je jedním z hlavních hospodářských center střední Asie. 
Silnice zkrátila čas přepravy mezi těmito dvěma městy o 40 % a náklady na 
dopravu snížila z 0,26 na 0,24 USD na kilometr jízdy11. 

14 Od zahájení BRI v roce 2013 do jejího předpokládaného dokončení v roce 2049 se 
čínské investice spojené s touto iniciativou odhadují na jeden až osm bilionů USD12. 
V tomto širokém rozpětí se odráží skutečnost, že jsou k dispozici jen omezené údaje 
o velikosti a rozsahu iniciativy. Přehled definice, cílů, investic a financování BRI je 
uveden v příloze II. 

15 Pokud se jedná o čínské investice v EU, ne vždy je možné kategorizovat tyto 
projekty jako projekty související s BRI. Neexistuje žádný veřejně dostupný seznam 
oficiálních projektů BRI, ani příspěvků členských států finančním institucím zapojeným 
do BRI, jako je například Asijská rozvojová banka (ADB) a Asijská banka pro investice do 
infrastruktury (AIB). Projekty BRI jsou financovány především prostřednictvím čínských 
státních podniků, včetně bank zajišťujících vládní politiku a komerčních bank (viz 
obrázek 12 v příloze II), které využívají čínského veřejného financování. Podle pravidel 
EU by takové dotace, pokud by byly poskytnuty členským státem, byly považovány za 
státní podporu. Tento rozdíl v zacházení může narušit hospodářskou soutěž na 
vnitřním trhu EU a ztěžuje zajištění rovných podmínek pro podniky z Číny a EU13. 

                                                                 
11 Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors, s. 50–51, Skupina 

Světové banky, červen 2019. 

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

13 Obchodní komora Evropské unie v Číně, The Road Less Travelled: European Involvement in 
China’s Belt and Road Initiative, 2020, s. 2. 
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Útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnosti zdůraznily, že v červnu 202014, 
tedy po skončení naší práce na přezkumu, byla zveřejněna Bíla kniha o zahraničních 
dotacích na vnitřním trhu s cílem tuto problematiku zčásti řešit. Dále je zde riziko, že se 
při provádění těchto projektů nebudou dostatečně dodržovat normy ochrany životního 
prostředí, sociální normy a standardy řádné správy15. BRI je složitá iniciativa, která se 
soustavně vyvíjí, a to z ní pro tvůrce politik EU činí „pohyblivý terč“. 

16 V roce 2015 byla představena průmyslová strategie Vyrobeno v Číně 2025 (MIC
2025) jako politika na dobu deseti let, která představovala určitý posun k ekonomice 
více zaměřené na sektory s vysokou přidanou hodnotou, domácí spotřebu a vývoz. 
Čína tak demonstrovala svou ambici stát se globální technologickou velmocí. Třebaže 
je vzhledem k použití různých finančních nástrojů obtížné určit celkové finanční 
náklady na tuto strategii, Mercator Institute for China Studies (MERICS) uvedl, že 
celkový objem více než 1 800 vládních průmyslových investičních fondů spojených 
s touto strategií činí zhruba 3 biliony CNY16 (390 miliard EUR). 

Přehled čínských investic v EU 

17 Udělat si přesnou celkovou představu o čínských investicích v EU, které jsou
součástí čínské státem řízené investiční strategie (tj. BRI a MIC 2025) není možné, 
neboť je k dispozici jen málo veřejných informací (viz body 15 a 16). Pro rámcovou 
analýzu proto používáme údaje o celkových čínských zahraničních investicích v EU. 
Zkoumali jsme celkové přímé zahraniční investice (PZI) (viz rámeček 2) směřující z Číny 
(včetně Hongkongu) do EU v posledních letech.  

14 Evropská Komise, (2020) White Paper on levelling the playing field as regards foreign 
subsidies, Brusel, 17.6.2020, COM(2020) 253 final. 

15 Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors, s. 111–112, 
Skupina Světové banky. 

16 Zenglein, M. J. & 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. července 
2019, s. 12. 
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Rámeček 2 

Přímé zahraniční investice 

Přímé zahraniční investice definuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD) jako kategorii investic, která odráží záměr rezidenta jedné 
ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který sídlí v jiné 
ekonomice než přímý investor. 

Jde o přímé nebo nepřímé držení 10 % či více hlasovacích práv v podniku, který 
sídlí v jedné ekonomice, investorem, který sídlí v jiné ekonomice. 

Pozice PZI (stavy) odpovídají hodnotě investic držených ke konci roku a představují 
čistou hodnotu přímých zahraničních investic nabytých v předchozích letech, 
zatímco operace PZI (toky) měří hodnotu investičních operací v daném roce. 

Omezení zahraničních investic v EU 

18 Index regulatorní úpravy přímých zahraničních investic stanovený OECD měří 
zákonná omezení přímých zahraničních investic v řadě zemí, mimo jiné ve všech 
zemích OECD a G20. Zahrnuje čtyři hlavní typy omezení PZI: omezení zahraničního 
kapitálu, prověřovací a schvalovací mechanismy, omezení zaměstnávání cizinců jako 
klíčových zaměstnanců a provozní omezení (například omezení větvení a navrácení 
kapitálu nebo vlastnického práva k pozemkům). 

19 Jak restriktivní jsou členské státy EU a další vybrané státy (včetně Číny) 
k zahraničním investicím, znázorňuje obrázek 5. Třebaže se úrovně restriktivního 
přístupu v EU liší, celkově má EU velmi otevřený investiční režim a ve srovnání se 
zbytkem světa je zde omezení jen málo. EU rozhodně vítá zahraniční investice jako 
zdroj růstu a pracovních míst, kdy zároveň dochází k propojení společností z EU 
s globálními hodnotovými řetězci. Pokud jde o přímé zahraniční investice, je EU 
celosvětově přední destinací. V roce 2017 připadala na EU více než třetina (35 %) 
světového přílivu investic17. 

                                                                 
17 Eurostat, Struktura světových přímých investic, červenec 2018. 
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Obrázek 5 – Index regulatorní úpravy OECD v roce 2018 

Poznámka: Pokud má index hodnotu 0, znamená to, že země je otevřená. Hodnota 1 znamená, že země 
je uzavřená. Čím vyšší hodnota mezi 0 a 1, tím více je země považována za uzavřenou. 

Zdroj: OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year, OECD. Stat. 
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20 Ve srovnání s EU je Čína investicím otevřena méně. Režim Číny pro zahraniční 
investice, včetně jejích „negativních seznamů“, omezuje přístup zahraničních investorů 
na čínský trh v několika odvětvích, z nichž některá byla ve strategii MIC 2025 
definována jako klíčová technologická odvětví18. Společné výzkumné středisko Komise 
uvádí, že v některých odvětvích jsou evropské společnosti nuceny vstupovat do 
společných podniků s čínskými společnostmi a převádět technologie. Pokud se jedná 
o podmínky po vstupu, čínský právní rámec a nerovný přístup na čínský trh i vládní 
financování pak evropské firmy ve srovnání s jejich čínskými protějšky znevýhodňují19. 
Tabulka 1 uvádí přehled odvětvových omezení zahraničních investic v Číně ve srovnání 
s EU. 

Tabulka 1 – Odvětvová omezení zahraničních investic v Číně ve srovnání 
s EU 

Odvětví Čínský investiční režim 
ve srovnání s investory EU 

Investiční režim EU 
ve srovnání 

s čínskými investory 

Vyhledávání a těžba ložisek ropy a zemního 
plynu Pouze společný podnik Bez omezení 

Tisk publikací Jen menšinový podíl Bez omezení 

Výroba automobilů Maximálně 50 % Bez omezení 

Opravy, navrhování a výroba plavidel Jen menšinový podíl Bez omezení 

Navrhování a výroba letadel Jen menšinový podíl Bez omezení 

Výroba družicového televizního vysílání Jen menšinový podíl Bez omezení 

Jaderné elektrárny Jen menšinový podíl Bez omezení 

Výstavba a provoz energetických soustav Jen menšinový podíl Bez omezení 

Výstavba a provoz železniční sítě Jen menšinový podíl Bez omezení 

Výstavba a provoz civilních letišť Jen menšinový podíl Bez omezení 

                                                                 
18 European Business in China Position Paper 2019/2020, Investment Working Group Position 

Paper, Evropská obchodní komora v Číně, 29. září 2019, s. 99. 

19 Preziosi, N., et al. (Ed.) Dias et al., China – Challenges and Prospects from an Industrial and 
Innovation Powerhouse, Společné výzkumné středisko, Úřad pro publikace, Lucemburk, 
2020. 
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Odvětví Čínský investiční režim 
ve srovnání s investory EU 

Investiční režim EU 
ve srovnání 

s čínskými investory 

Telekomunikační společnosti Jen menšinový podíl Bez omezení 

Banky Maximálně 20 % Bez omezení 

Pojišťovny Maximálně 50 % Bez omezení 

Zdroj: Zpracováno podle Holslag, J., The Silk Road Trap, Medford, Polity Press, 2019. Jelikož jsou omezení 
čínských zahraničních investic pravidelně aktualizována, informace uvedené v této tabulce se mohou 
měnit v závislosti na prováděných aktualizací. 

Objem investic z Číny v EU 

21 EU monitoruje investice ze zemí mimo EU (včetně Číny) prostřednictvím různých
zdrojů. Hlavními zdroji jsou oficiální statistiky sestavované Statistickým úřadem 
Evropské komise (Eurostat) a údaje o investicích pocházející ze soukromých zdrojů, 
které shromažďuje Generální ředitelství Komise (GŘ) TRADE a SVS (například databáze 
zahraničního vlastnictví Společného výzkumného střediska (EK-SVS) Evropské 
komise). GŘ TRADE rovněž využívá údajů z monitoringu investic EU-Čína skupiny 
Rhodium Group. 

22 Eurostat vydává údaje o stavech a tocích PZI do členských států a z členských
států. Údaje jsou založeny na prohlášeních těchto členských států a statistických úřadů 
ze zemí mimo EU20. Tyto statistiky PZI nejsou aktuální, neboť jsou zveřejňovány 12 až 
24 měsíců po skončení daného roku. Navíc jsou roztříštěné a neúplné, a je tedy 
obtížné získat přehled. Vykazují například pouze původ (sídlo) bezprostředního 
investora a nezachycují delší investiční řetězce, například investice realizované 
prostřednictvím jednotky pro speciální účel v jiné zemi (například pro daňové účely). 
Přehled nedostatků v pokrytí statistik o PZI je uveden v příloze III. Dále existují 
problémy s metodikou pro sestavování zveřejňovaných statistik investic využívanou 
čínským ministerstvem obchodu (MOFCOM)21. 

20 Eurostat, Databáze, Evropská komise, 2020. 

21 Freeman, D., China’s Outward Direct Investment in the EU: Challenges of Rapid Change, EU-
China Observer, 2015. 
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23 Náš přezkum statistik Eurostatu ukazuje, že investice Číny se v EU zvýšily, stále 
však jsou poměrně malé. V roce 1995 byly pouze 0,3 % přímých zahraničních investic 
v EU uskutečněny čínskými investory. Obrázek 6 uvádí, jak vzrostl podíl Číny na 
celkovém objemu PZI v EU v letech 1995, 2005 a 2015. Na konci roku 2018 tento podíl 
vzrostl na 3 %22, tj. čínské PZI (stavy) v EU činily 202 miliard EUR. Finanční centra 
s příznivým daňovým prostředím mohou lákat velké objemy PZI23, přičemž největším 
příjemcem investic z Číny v EU je s 8,25 miliardy EUR Lucembursko a po něm následuje 
Nizozemsko. Přehled čínských PZI v EU je uveden v příloze IV. 

Obrázek 6 – Nárůst celkového podílu čínských PZI (stavy) v EU v letech 
1995, 2005 a 2015 

 
Zdroj: Evropská komise, Pracovní dokument útvarů Komise doprovázející návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské 
unie, SWD(2017)/0297 final – 2017/0224 (COD), Brusel 13. září 2017. 

24 V reakci na omezení oficiálních statistik o PZI Komise (GŘ TRADE) sestavila novou 
neveřejnou databázi nazvanou „Databáze zahraničního vlastnictví Společného 
výzkumného střediska (EK-SVS)“, která využívá údaje na úrovni společností (například 
rozvahy jednotlivých společností) získané ze zdrojů, jako jsou databáze Orbis a 
Zephyr24. Databáze zahraničního vlastnictví Společného výzkumného střediska (EK-SVS) 
eviduje zahraniční vlastníky více než 50 % kapitálu veřejně neobchodovaných 
společností a vlastníka (vlastníky) největšího podílu ve veřejně obchodovaných 
                                                                 
22 Eurostat, Stavy přímých zahraničních investic ke konci roku 2018 a v březnu 2020. 

23 The Rise of Phantom Investments, MMF, září 2019. 

24 Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2019) 108 final. 
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společnostech. Databázi lze využít k odhalení skutečného vlastníka investic; nabízí 
podrobnější členění tříd odvětví než statistiky o PZI. Obdobně jako v případě problémů 
s úplností statistik o PZI tato databáze nezahrnuje malé společnosti vyňaté z povinnosti 
zveřejňování rozvah a obecně není zahrnutý také finanční leasing. 

25 Podle databáze zahraničního vlastnictví Společného výzkumného střediska
(EK-SVS) činila ke konci roku 2017 celková výše aktiv, včetně PZI, která kontrolují čínští 
investoři, 2 114 miliard EUR. To představuje 0,89 % všech společností v EU podle 
hodnoty a 0,18 % celkového počtu společností v EU. Podle databáze zahraničního 
vlastnictví Společného výzkumného střediska (EK-SVS) bylo hlavním příjemcem 
čínských investic Spojené království (UK), šlo o aktiva v celkové výši 1 772 miliard EUR. 
Přehled společností se zahraničním vlastnictvím v EU, které ovládají čínští investoři, je 
uveden v příloze V. 

26 Obrázek 7 znázorňuje vývoj čínských operací PZI (toky) v čase, a zejména
významnost investic ze strany státních podniků ve srovnání s investicemi soukromých 
společností. Rozsáhlý státní sektor je charakteristikou čínské ekonomiky. 

Obrázek 7 – Čínské PZI v EU v období 2000–2019 

Zdroj: Rhodium Group, 2020. 
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Odvětví, do nichž se investice soustřeďují 

27 Mezi odvětví, do kterých směřovaly čínské investice od roku 2000 do roku 2019,
patří strategicky významné oblasti25, jako například doprava a infrastruktura (29,1 %), 
informační a komunikační technologie (12,4 %) a energetika (10,1 %) a dále 
automobilový průmysl (14,1 %) a reality a pohostinství (11,2 %). Obrázek 8 uvádí 
cílová odvětví čínských přímých zahraničních investic od roku 2000. 

Obrázek 8 – Čínské operace PZI v EU ze strany investorů v majetku státu 
v letech 2000–2019 v členění podle odvětví 

Zdroj: Rhodium Group, 2020. 

25 Strategické sektory a aktiva, jak jsou uvedena v dokumentu Komise (2017) Vstřícnost vůči 
přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmů, Brusel, 13.9.2017 
COM(2017) 494 final. 
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28 Některé z příkladů významných akvizic čínských investorů v EU:

o 2012: Energias de Portugal za 3,5 miliardy USD. Energetická společnost,
Portugalsko.

o 2014: CDP Reti za 2,8 miliardy USD. Holdingová společnost, veřejné služby, Itálie.

o 2015: Pirelli za 7,7 miliardy USD. Vybavení a díly pro automobilový průmysl, Itálie.

o 2017: Logicor za 14 miliard USD. Dopravní služby a logistika, Spojené království26.

26 Rhodium Group Cross Border Monitor (CBM): People’s Republic of China < > European Union 
Direct Investment, informace aktualizované po skončení 1. čtvrtletí 2019: veřejně dostupná 
verze, New York, 2019. 
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4. Přehled rizik a příležitostí pro EU
podle EÚD
29 Při navrhování, stanovování a provádění politických dokumentů zabývajících se
vztahy EU a Číny a zejména výzvami, které představuje čínská investiční strategie, 
útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnost identifikují a vyhodnocují relevantní 
rizika a příležitosti. Podle těchto útvarů vychází toto průběžné posouzení z informací 
z různých zdrojů, k nimž patří jiné útvary EU, členské státy, třetí země a odborníci, kteří 
působí v různých oblastech politiky. Zjistili jsme však, že v souvislosti s čínskou 
investiční strategií nebyla provedena žádná formalizovaná komplexní analýza rizik a 
příležitostí pro EU. 

30 V rámci přezkumu jsme se proto pokusili sestavit svůj vlastní seznam rizik a
příležitostí čínské investiční strategie a k tomuto účelu jsme použili veřejně dostupné 
údaje a konzultace s odborníky. S využitím mezinárodního rámce pro řízení rizik27 jsme 
se zaměřili na rizika a příležitosti a roztřídili je podle typu, jak je uvedeno níže. Viz 
příloha VI, kde jsou tato rizika/příležitosti a jejich zdroje popsány podrobněji. I když 
jsou všechna tato rizika a příležitosti relevantní v případě Číny, mohou se také týkat 
vztahů EU s jinými zeměmi. Určitá rizika a příležitosti mohou mít na EU přímý dopad, 
zatímco jiná mohou mít dopad na opatření EU ve třetích zemích. 

31 Přehled rizik sestavený EÚD uvádí tabulka 2. Více než polovina rizik je politické a
hospodářské povahy. Vedle toho zde existují i další rizika – sociální, technologické, 
právní a environmentální povahy. Seznam 18 rizik uvedený v tomto přezkumu není 
vyčerpávající, rizika nemají stejnou váhu, některá z nich představují pro EU zásadnější 
hrozbu než jiná. Některé příklady rizik vyzdvihujeme v rámečku 3. 

27 Integrating with Strategy and Performance, Enterprise Risk Management, Výbor 
sponzorských organizací Treadwayovy komise (COSO), červen 2017. 
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Tabulka 2 – Rizika, která z čínské investiční strategie vyplývají pro EU 

Druh č. Přehled rizik 

Politická  

R.1 Čínské investice do citlivých/strategických aktiv v Evropě 
mohou mít vliv na bezpečnost / veřejný pořádek. 

R.2 
Jednotlivé členské státy uzavírající memoranda 
o porozumění o spolupráci v rámci BRI mohou oslabit 
jednotu EU 

R.3 
Projekty BRI mohou oslabit vlastnictví strategické 
vnitrostátní infrastruktury členských států, a to 
s geopolitickými důsledky 

R.4 
Čínské investice rozšiřují infrastrukturu přeshraničního 
propojení, kterou využívá nadnárodní organizovaný zločin a 
pro účely obchodování s lidmi. 

Hospodářská 

R.5 Nereciproční vztah mezi EU a Čínou vinou neoprávněné 
hospodářské výhody čínských společností. 

R.6 

Nedostatečná koordinace infrastrukturních programů EU a 
Číny, která může vést ke vzniku mezer v propojovací 
infrastruktuře nebo investičním projektům, které budou 
soutěžit s jinými projekty nebo je duplikovat (*)  

R.7 Čínské státní podniky financující nezvládnutelné dluhy v EU 
a třetích zemích, což vede k neschopnosti splácet dluhy a 
ztrátám v rámci strategického zajištění 

R.8 Dlouhodobá konkurenceschopnost narušena nuceným 
transferem technologií do Číny  

R.9 EU dováží z Číny zboží, jehož cena je pod výrobními náklady 

R.10 Ekonomiku EU zasahují nepříznivé otřesy v jejích 
dodavatelských řetězcích s klíčovými čínskými dodavateli  

Sociální R.11 Čínské společnosti podílející se na zahraničních investicích 
nedodržují pracovní/sociální práva.  

Technologická 

R.12 
BRI není plně v souladu s pravidly EU pro ochranu údajů, 
v důsledku čehož je EU zranitelná vůči kybernetickým 
útokům 

R.13 
Čínská dopravní infrastruktura nesplňuje 
evropské/mezinárodní normy, čímž mohou být ztraceny 
pozitivní dopady 

Právní 

R.14 
Čínské investice nejsou v souladu s finančními nařízeními 
EU, například s legislativou týkající se legalizace výnosů 
z trestné činnosti 

R.15 Infrastrukturní projekty v EU jsou neoprávněně přidělovány 
čínské nabídce, která je uměle snížena 

R.16 Ovlivnění výpočtu vlastních zdrojů EU podvody 
souvisejícími s výběrem cla a DPH při dovozech z Číny 
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Druh č. Přehled rizik 

Environmentální 

R.17
Čínské společnosti nedodržují evropské/mezinárodní 
normy na ochranu životního prostředí a standardy řádné 
správy, které podporují udržitelnost 

R.18
Veřejné zdraví je zasaženo v souvislosti s rostoucí 
provázaností globalizovaného světa (včetně čínských 
dopravních tras podél BRI), což zrychluje šíření onemocnění 

Poznámka(*): Útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnost mají za to, že toto riziko není vzhledem 
k politické situaci relevantní, a domnívají se, že problematika koordinace v oblasti infrastruktury je 
v rozporu se stávající politikou EU. 

Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 

Rámeček 3 

Příklady rizik, která čínská investiční strategie představuje pro EU 

Nadměrná zadluženost v třetích zemích a ztráta zajištění na strategické úrovni 

Za účelem provádění BRI půjčuje Čína finanční prostředky, aniž by dostatečně 
dbala na dlouhodobou udržitelnost projektů, přičemž věnuje jen malou pozornost 
fiskální situaci vypůjčovatelů. To přispělo k nadměrné zadluženosti v třetích 
zemích, jako je Pákistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Srí Lanka, Maledivy a kandidátská 
země EU Černá Hora28. Toto riziko by se mohlo stát realitou i v EU, pokud by byly 
tímto způsobem financovány projekty BRI v členských státech.  

Pokud se jedná o riziko R.7, existují příklady, kdy byla jako zajištění využita 
infrastruktura vnitrostátního strategického významu. Mezinárodní přístav 
Hambantota na Srí Lance je významný z vnitrostátního i strategického hlediska. 
V roce 2017 vláda Srí Lanky nedokázala udržet tempo splácení čínské půjčky a 
přístav byl na 99 let převeden do nájmu společnosti China Merchants Port 
Holdings za úhradu 1,12 miliardy USD29. 

Práva duševního vlastnictví a převody technologií 

Mnohá rizika uvedená v tabulce 2 by v případě, že by se stala skutečností, měla 
negativní dopad na cíl zajištění reciprocity a rovných podmínek ve vztazích mezi EU 

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

29 Ferchen, M. a Perera, A., Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way 
Street, Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, červenec 2019, Panda, A. Sri Lanka 
Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease, The Diplomat, 
prosinec 2017. 
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a Čínou. Riziko R.8 zmiňuje transfer technologií z evropských podniků na čínské 
subjekty. V rámci průzkumu důvěry podnikatelských subjektů z roku 2019, který 
zveřejnila Evropská hospodářská komora v Číně, bylo zjištěno, že 20 % 
respondentů bylo v situaci, kdy se cítili nuceni technologie přenést, aby si udrželi 
přístup na trh v Číně, a průzkum zdůraznil nedostatek reciprocity ve vtahu EU a 
Číny30. 

Normy na ochranu životního prostředí a změna klimatu 

R.17 se zaměřuje na riziko, že čínské společnosti nedodržují normy na ochranu 
životního prostředí stanovené EU. Naprostou prioritou Evropské komise je Zelená 
dohoda pro Evropu31. Jedním z jejích cílů je mít do roku 2050 nulové emise 
skleníkových plynů. Navzdory prohlášení přijatému v roce 2019 na druhém fóru 
pro mezinárodní spolupráci ohledně projektu Jeden pás, jedna cesta (novodobá 
Hedvábná stezka) o úsilí zaměřeném na „otevřenou a ekologickou spolupráci 
směřující k používání čistých technologií“32 BRI i nadále prosazuje projekty 
elektráren spalujících uhlí. Příklad jednoho takového projektu financovaného 
čínskými půjčkami je plánován pro Bosnu a Hercegovinu33, potenciální 
kandidátskou zemi pro vstup do EU. 

Veřejné zdraví  

Nedávná pandemie covid-19 ukázala rizika pro oblast veřejného zdraví způsobená 
provázaností globalizovaného světa. Tato rizika mají dopady na mnoho zemí po 
celém světě. Studie ukázaly, že patogeny nyní dokážou cestovat dál, rychleji a ve 
větším objemu než dříve34. S ohledem na to, že Čína je v současnosti globálně 
hlavním poskytovatelem dopravní infrastruktury, R.18 zdůrazňuje, jak nové 
přepravní trasy podél BRI mohou představovat rizika pro veřejné zdraví v EU a 
jejím sousedství, pokud nebudou zavedeny řádné prohlídky a hygienická 
preventivní opatření. 

                                                                 
30 Průzkum důvěry podnikatelských subjektů 2019, Evropská obchodní komora. 

31 Zelená dohoda pro Evropu (COM(2019) 640 final). 

32 Hlavní projev Jeho Excelence. Si Ťin-pchinga, prezidenta Čínské lidové republiky, při 
zahajovacím ceremoniálu druhého fóra pro mezinárodní spolupráci v souvislosti 
s iniciativou Jeden pás, jedna cesta (novodobá Hedvábná stezka), Ministerstvo zahraničních 
věcí, Čínská lidová republika, Peking, 26. dubna 2019. 

33 Mardell, J., China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools, Foreign Policy, květen 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, sv. 62, 2006. 
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32 Přehled příležitostí sestavený EÚD uvádí tabulka 3. Všechny uvedené příležitosti
jsou politické a hospodářské povahy. Příklady uvádíme v rámečku 4. 

Tabulka 3 – Příležitosti, které čínská investiční strategie přináší EU 

Druh č. Přehled příležitostí 

Politické 
P.1 Čínské investice v EU mohou posílit společné zájmy prostřednictvím 

silnějšího dvoustranného vztahu 

P.2 Čínské investice přispívají k míru a bezpečnosti v sousedství EU / 
rozvojových zemích 

Hospodářské 

P.3 Partnerství mezi EU a Čínou zvyšuje mezinárodní výpůjční kapacitu, 
což usnadňuje hospodářský růst 

P.4 Čínské investice do sousedních zemí EU / rozvojových zemí 
napomáhají dosahování cílů EU, přičemž zlepšují hospodářský růst 

P.5
Díky čínským devizovým rezervám v zahraničních měnách, které 
jsou převáděny za účelem pořízení aktiv denominovaných v eurech, 
euro posiluje. 

P.6 BRI posiluje obchod zlepšením konektivity a snížením obchodních 
nákladů v EU a dalších státech 

P.7 BRI přináší další rozvoj (komerční) železnice jako alternativy 
k námořní a letecké dopravě v EU 

P.8 BRI obnovuje rovnováhu mezi toky nákladní dopravy putujícími do 
EU a přicházejícími z EU 

P.9 BRI je stimulem ke zjednodušení celních režimů s cílem zlepšit 
konektivitu 

P.10 Společnosti EU budou budovat dopravní infrastrukturu ve střední 
Asii, přičemž může dojít ke sdílení dovedností mezi EU a Čínou 

P.11 Expozice EU v oblasti nejmodernějších technologií je příležitostí, jak 
podpořit normy EU a kapacity pro digitalizaci 

P.12 EU diverzifikuje rizika zahraničního vlastnictví, přičemž se snižuje 
potenciální závislost na jakékoliv jediné zemi.  

P.13 Odvětví EU, například terciální vzdělávání, výzkum, 
kreativní/kulturní odvětví, budou ze spolupráce s Čínou těžit 

Zdroj: EÚD. 
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Rámeček 4 

Příklady příležitostí, které představuje čínská investiční strategie pro 
EU 

Lepší konektivita a toky nákladní dopravy 

COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO), čínský státní podnik, má podíly 
na terminálech v evropských přístavech, například ve Valencii, Rotterdamu, 
Antverpách a Pireu. 

Například v případě přístavu Pireus: 

— je COSCO Shipping Group od srpna 2016 majoritním vlastníkem Správa 
přístavu Pireus, která provozuje Terminál I, 

— COSCO Pacific provozuje Terminál II v rámci 35leté koncesní smlouvy 
uzavřené v roce 2008. 

Dohoda mezi Správou přístavu Pireus a COSCO zlepšila konektivitu (P.6) a toky 
nákladní dopravy (P.8). Umožnila investice do nových přístavních mol a 
železničního spojení mezi přístavními terminály a vnitrostátní železniční 
soustavou. Podle zpráv Světové banky vzrostl roční obrat kontejnerů v přístavu 
Pireus mezi lety 2007 a 2016 o 168 %35. Řecký přístav nepřestává v žebříčku 
stoupat a v roce 2019 byl jedním ze čtyř nejvýznamnějších přístavů v Evropě co  
do objemu kontejnerů – po Rotterdamu, Antverpách a Hamburku.  

Spolupráce v akademické oblasti a v oblasti výzkumu 

Určité přínosy vyplynou ze spolupráce v akademické oblasti a v oblasti výzkumu, 
jak uvádí P.13. Sektory EU, jako je terciální vzdělávání, výzkum, kreativní/kulturní 
průmysl, mohou mít prospěch z vysokoškolských výměn s Čínou prostřednictvím 
programu Erasmus+ a prostřednictvím činností programu Jean Monnet 
i výzkumných iniciativ v rámci programu Horizont 2020. Od března 2019 se 1 034 
čínských výzkumníků účastnilo opatření „Marie Curie-Skłodowska“. Podle útvarů 
Komise a Evropské služby pro vnější činnosti jsou také s touto příležitostí spojena 
určitá rizika, například nedostatečná reciprocita. 

                                                                 
35 Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors, červen 2019, 

Skupina Světové banky. 
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5. Reakce EU na čínskou investiční
strategii

Systémy správy a řízení v EU 

33 Kompetence v rámci EU zahrnují možnost vytvářet právní předpisy v různých
oblastech politiky. Pravomoci v oblastech politiky souvisejících s reakcí EU na investiční 
strategii Číny mají jak orgány EU, tak členské státy. Některé oblasti, například 
vnitrostátní bezpečnost, jsou ve výlučné pravomoci členských států. Další spadají do 
výlučné pravomoci EU, například pravidla hospodářské soutěže nezbytná pro fungování 
vnitřního trhu. V některých oblastech, jako je energetika a doprava, jsou tyto 
kompetence sdíleny, což znamená, že právní předpisy mohou přijímat EU i členské 
státy. 

34 Skutečnost, že své pravomoci vykonávají orgány EU i členské státy, znamená, že
v oblastech politiky, kde by mohl být jednotný přístup EU výhodou (viz příklad 
bezpečnosti sítě 5G v rámečku 5), rozhoduje více subjektů (např. orgány EU a vlády 
členských států), které mohou mít rozdílné názory i přístup. To může včasné a 
koordinované řešení výzev, s nimiž se EU jako celek potýká, ztěžovat. 



32 

Rámeček 5 

Bezpečnost sítě 5G a členské státy 

Využití čínských zařízení pro sítě 5G v kritické infrastruktuře EU je mnohými 
popisováno jako potenciální hrozba. Technologie 5G je oblastí, kde by 
koordinovaný přístup EU mohl mít výhody, zejména pokud se jedná o obavy 
o kybernetickou bezpečnost, což může mít vliv na fungování vnitřního trhu.

S ohledem na své výlučné pravomoci, pokud se jedná o vnitrostátní bezpečnost, 
reagují členské státy na spolupráci s Čínou ohledně 5G různým způsobem. Některé 
z nich uplatňují opatrný přístup, nadále však při spouštění sítí 5G spolupracují s 
čínskou technologickou společností Huawei, například Německo a Belgie. Česká 
republika na druhé straně zastavila spolupráci s čínskými poskytovateli 
technologie 5G poté, co její Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost vydal v roce 2018 varování.  

Na základě výzvy Evropské rady ke koordinovanému přístupu v otázkách 5G vydala 
v roce 2019 Komise doporučení s obecnými pokyny pro členské státy ohledně 
bezpečnosti sítí 5G. V lednu 2020 následoval soubor nástrojů EU pro vnitrostátní 
opatření ke zmírnění rizik. Nakonec bude koordinovaný přístup EU k 5G záviset na 
souhlasném stanovisku členských států. 

35 Politická opatření ohledně strategie pro vztahy mezi EU a Čínou (viz tabulka 4)
jsou navržena ve „sděleních“, která společně vydali Komise a vysoký představitel Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (VP/MK). Tato doporučení jsou prováděna 
buď vnitřními právními akty EU (nařízení nebo směrnice), které musí přijmout Rada a 
Evropský parlament, nebo postoji k zahraniční politice schválenými Radou. Nevýhodou 
tohoto konsenzuálního rozhodovacího postupu je, že vzniká riziko, že se nebude na 
problémy, kterým EU čelí, reagovat včas. 

Reakce na úrovni orgánů EU 

Proces vypracovávání klíčových strategických dokumentů 

36 V tomto oddílu se budeme věnovat postupu vypracovávání klíčových
strategických dokumentů pro agendu EU-Čína, přičemž zvláštní pozornost bude 
věnována:

o strategickému rámci pro akci EU,
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o zapojení zúčastněných subjektů do tohoto postupu. 

37 Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
společně vydali několik strategických dokumentů o vztazích mezi EU a Čínou, které jsou 
součástí institucionální reakce EU na čínskou investiční strategii. Obrázek 9 uvádí 
harmonogram strategie EU-Čína, včetně víceletých finančních rámců (VFR), a jeho 
překrývající se lhůty dokládají složitost tohoto rámce. Existují i jiné relevantní 
strategické dokumenty, které přispívají k politikám EU vůči Číně. Tyto dokumenty 
nejsou zaměřeny speciálně na Čínu, například Nová průmyslová strategie pro Evropu 
(březen 2020) nebo Digitální strategie – utváření digitální budoucnosti Evropy (únor 
2020). 

Obrázek 9 – Strategický harmonogram EU-Čína, včetně víceletých 
finančních rámců 

 
Zdroj: EÚD, zpracováno na základě veřejně dostupných dokumentů EU. 

38 Junckerova Komise stanovila deset priorit politiky EU pro období 2014 až 201936. 
Pokud se jedná o prioritu 9 „Evropa jako silnější globální aktér“, pracovní program 
Komise37 z roku 2016 poprvé zmiňuje cíl prohlubování dvoustranných vztahů a 
modernizace individuálních strategických přístupů, zejména ve vztahu k Číně. Tato 

                                                                 
36 The Juncker Commission's ten priorities, An end-of-term assessment, Hloubková analýza, 

výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS), květen 2019. 

37 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, Pracovní program Komise na rok 2016, „Nyní není doba pro 
obvyklá řešení“, Štrasburk, 27.10.2015, COM(2015) 610 final. 

Platforma pro propojení EU a Číny (2015–...)

Propojení Evropy a Asie (2018–...)

Priority Junckerovy Komise
(2014–2019) 

Priority Komise von der Leyenové 
(2019–2024)   

Výdaje

Klíčové 
strategické 

dokumenty EU 

VFR 2014–2020 VFR 2021–2027

2020 2022 2023 2024 20252015 2016 2017 2018 20192013 2014 2021 2026 2027

Prvky nové strategie EU vůči Číně (2016) a –
EU-Čína – Strategický výhled (2019)

Čínské 
investiční 
strategie

Made in China 2025 (2015–2025)

Going Global 1 (1999–2012) + 2 (2013 – )

Čínská iniciativa Jeden pás, jedna cesta (2013–2049)

Priority Komise
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priorita, společně s prioritou 6 „Vyrovnaná a progresivní obchodní politika schopná 
využít potenciálu globalizace“, má za cíl přispívat k soudržnému přístupu k otázkám 
konektivity: prohlubovat obchod a investice ve vztahu k Číně za rovných podmínek, 
zabývat se právy duševního vlastnictví a jejich ochranou, lepší spoluprací v oblasti 
vysoce kvalitních technologií a dialogem o hospodářské reformě, lidských právech a 
opatřeních v oblasti klimatu38. V této souvislosti byla v roce 2015 zřízena Platforma pro 
propojení EU a Číny (viz Rámeček 6) s cílem posílit spolupráci s Čínou. 

Rámeček 6 

Platforma pro propojení EU a Číny 

V roce 2015 Evropská komise a Čínská národní komise pro rozvoj a reformy 
podepsaly memorandum o porozumění, kterým se zřizuje platforma pro 
propojení. 

Celkovým cílem této platformy je: 

— posilovat výměnu informací, 

— podporovat hladká dopravní propojení a zjednodušení a vytvářet synergie 
v souvisejících politikách a projektech, například mezi transevropskou sítí EU 
(TEN-T) a čínskou BRI, a 

— vytvářet příležitosti ke spolupráci mezi čínskými podniky a podniky z EU a 
otevřené transparentní prostředí a rovněž rovné podmínky pro investice 
v dopravě i jiných oblastech. 

Nejvyšší úrovní platformy je každoroční setkání předsedů, přičemž výsledky tohoto 
setkání jsou zachyceny ve společném prohlášení. 

V době, kdy jsme přezkum prováděli, bylo hlavním výstupem této platformy zadání 
společné studie o komplexních dopravních koridorech vycházejících z udržitelné 
železniční dopravy mezi Evropou a Čínou39 (2019), které by mělo definovat 
nejvhodnější a nejudržitelnější komplexní koridory založené na železniční dopravě. 

                                                                 
38 Evropská služba pro vnější činnost, „Sdílená vize, společný postup: Silnější Evropa – globální 

strategie Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku“, Globální strategie Evropské 
unie, červen 2016, s. 37–38. 

39 Mandát ke společné studii o komplexních dopravních koridorech založených na udržitelné 
železniční dopravě mezi Evropou a Čínou, internetové stránky GŘ MOVE, poslední 
aktualizace: 9.6.2020. 
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39 V září 2019 Komise Ursuly von der Leyenové zveřejnila hlavní směry40 pro období
2019–2024, které stanoví šest hlavních priorit. Třebaže není výslovně zmíněna, 
politika vztahů mezi EU a Čínou zasahuje do několika iniciativ Komise, zejména: 

o úloha, kterou EU sehrává v mezinárodních jednáních s cílem dosáhnout toho, že
Evropa se stane prvním klimaticky neutrálním kontinentem;

o rozvoj společných standardů pro novou generaci technologií (například sítě 5G) a
vzdělávání a posilování dovedností občanů;

o boj EU proti trestné činnosti a posilování celní unie tak, aby lépe chránila jednotný
trh;

o posilování jedinečné značky EU jako zodpovědného globálního hráče zaujímajícího
vedoucí postavení.

40 V nedávné době vznikly tři klíčové strategické dokumenty určující reakci orgánů
EU na čínskou investiční strategii. Viz tabulka 4. 

40 von der Leyen, U., Unie, která si klade vyšší cíle: Moje agenda pro Evropu – Politické směry 
pro příští Evropskou komisi na období 2019–2024, 2019. 
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Tabulka 4 – Přehled tří klíčových strategických dokumentů 
představujících reakci orgánů EU na čínskou investiční strategii 

Sdělení Přehled 

„Prvky nové strategie 
EU vůči Číně“ – 
červen 2016 

o Základ současných politik EU vůči Číně 
o 47 klíčových opatření 
o Aby ochránily zájmy EU, prosazují útvary Komise a 

Evropská služba pro vnější činnost univerzální hodnoty, 
které jsou založeny na třech pilířích OSN vycházejících 
z konstruktivního přístupu k rozdílům 

o Připomíná členským státům, že veškeré dvoustranné 
dohody s Čínou by měly odrážet a chránit zájmy EU 

o Stanoví, že provádění strategie bude pravidelně 
kontrolováno a dle potřeby aktualizováno 

„Propojení Evropy a 
Asie – základní prvky 
strategie EU“ – 
září 2018 

o I když tento strategický dokument o udržitelné, obecné a 
na mezinárodních pravidlech založené konektivitě se 
netýká konkrétně Číny, zabývá se udržitelnou strategií pro 
konektivitu Evropy a Asie, a tedy i Čínou 

o 17 klíčových opatření 
o K hlavním cílům patří: 

1) přispívat k rozvoji dopravních, energetických a 
digitálních sítí mezi Evropou a Asií 

2) posilovat partnerství s mimoevropskými státy, regiony 
a mezinárodními organizacemi v Asii 

3) zvyšovat spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, 
inovací, kultury, sportu a cestovního ruchu 

„EU-Čína – Strategický 
výhled“ - 
březen 2019 

o Tři hlavní cíle: 
1) Na základě jasně vymezených zájmů a zásad 

prohloubit spolupráci EU s Čínou a na globální úrovni 
prosazovat společné zájmy; 

2) Usilovat o vyváženější a recipročnější hospodářské 
vztahy; 

3) Přizpůsobovat se měnícím se hospodářským 
skutečnostem a posílit vlastní domácí politiky EU a 
průmyslovou základnu. 

o 10 klíčových opatření 

Zdroj: společná sdělení Komise a VP, JOIN(2016) 30 final, JOIN(2018) 31 final a JOIN(2019) 5 final. 

41 Tři výše uvedené strategické dokumenty projednávala Rada: dvě prvně uváděné 
strategie bezvýhradně podpořila a v případě posledního dokumentu (strategický 
výhled z roku 2019) podpořila většinu návrhů. 

42 Postup vytváření těchto strategických dokumentů zahrnoval interní konzultace 
útvarů Komise a Evropské služby pro vnější činnost. Před jejich přijetím Radou 
proběhly externí konzultace s členskými státy, a to formou diskusí na půdě příslušných 
pracovních skupin a výborů Rady a rovněž v národních podnikatelských asociacích a 
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politických nadacích. Podle útvarů Komise a Evropské služby pro vnější činnosti 
nicméně nedošlo v souvislosti se strategickými výhledem EU-Čína 2019 k žádným 
konkrétním a tematicky zaměřeným konzultacím s členskými státy a externími 
zainteresovanými stranami, protože bylo potřeba jednat rychle a soudržně. V letech 
2018 a 2019 však proběhly extenzivní diskuse o Číně s těmito zainteresovanými 
stranami a jejich výsledky byly v plné míře zohledněny. Útvary Komise a Evropská 
služba pro vnější činnost podotýkají, že tyto diskuse stály za pozitivním přijetím 
strategického výhledu v roce 2019. 

43 Strategické dokumenty obsahují 74 opatření. V příloze VII jsme tato opatření 
seskupili do deseti širších oblastí reakce EU. Ty jsou shrnuty v tabulce 5. 

Tabulka 5 – Přehled deseti tematických kategorií pro 74 opatření, jak jej 
sestavil EÚD 

Kategorie  Počet 
opatření  

A) Prosazování hodnot EU spolu se třemi pilíři Organizace spojených 
národů (OSN) (lidská práva, mír a bezpečnost, rozvoj) 7 

B) Zachování jednoty EU 5 

C) Reciprocita pro vyrovnané vztahy a rovné podmínky  17 

D) Bránění škodlivému dopadu na vnitřní trh EU 2 

E) Udržitelný hospodářský rozvoj a řádná správa a řízení 16 

F) Řešení klimatické změny a ochrana životního prostředí 4 

G) Globální záležitosti veřejného zdraví 1 

H) Prohlubování angažovanosti v otázkách míru a bezpečnosti 10 

I) Posilování mezikulturního porozumění a spolupráce v oblasti inovací  4 

J) Širší zahraničně-politický přístup  8 
Zdroj: EÚD. 
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Sladění reakce s příslušnými riziky a příležitostmi pro EU 

44 V tomto oddílu popisujeme, jak jsou opatření EU sladěna s riziky a příležitostmi
uvedenými v kapitole 4. Zmapovali jsme rizika a příležitosti podle tematických kategorií 
(viz tabulka 5) a to, jak jsou navázány na 74 opatření těchto tří strategických 
dokumentů (viz příloha VII), a sestavili jsme přehled (viz příloha VIII). 

45 Náš přezkum ukázal, že opatření uvedená v těchto strategických dokumentech
zahrnují téměř všechny rizika a příležitosti, vyjma tří rizik: 

o R.6: Riziko nedostatečné koordinace infrastrukturních programů EU a Číny, které
může vést ke vzniku mezer v propojovací infrastruktuře nebo investičním
projektům, které budou soutěžit s jinými projekty nebo je duplikovat41.

o R.10: Riziko, že ekonomika EU bude nepříznivě zasažena otřesy v dodavatelských
řetězcích s klíčovými čínskými dodavateli;

o R.18: Riziko, že veřejné zdraví bude zasaženo v souvislosti s rostoucí
provázaností v globalizovaném světě (včetně čínských dopravních tras podél BRI),
v němž se urychluje šíření onemocnění.

46 Bylo přijato několik iniciativ týkajících se reciprocity, rovných podmínek a bránění
škodlivým dopadům na vnitřní trh EU (tematické kategorie C a D v tabulce 5). 
V rámečku 7 uvádíme příklad probíhajícího specifického opatření EU přijatého v rámci 
strategického výhledu 2019. 

41 Viz poznámka pod tabulkou 2. 
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Rámeček 7 

Příklad probíhajícího opatření EU přijatého v souvislosti 
s reciprocitou a bráněním škodlivému dopadu na trh EU 

Jednání o dvoustranné komplexní dohodě o investicích (CAI) s Čínou 

Cílem EU je vyvážit otevřenost trhů mezi EU a Čínou, vyřešit hlavní problémy 
související s rovnými podmínkami a nahradit dvoustranné dohody o investicích 
mezi Čínou a členskými státy (viz bod 64) jedinou komplexní dvoustrannou 
dohodou mezi EU a Čínou. Tato jednání byla zahájena v roce 2012 a na 21. 
summitu mezi EU a Čínou dne 9. dubna 2019 se EU a Čína zavázaly dosáhnout 
pokroku potřebného k uzavření CAI v roce 2020. 

Provádění strategie 

47 Níže popisujeme postup provádění strategie pro vztahy mezi EU a Čínou
zahrnující dva klíčové prvky, kterými jsou povinnosti v oblasti provádění a 
financování42. 

48 Z celkového počtu 74 opatření je 34 opatření na straně EU, 38 opatření je
dvoustranných, tj. mají být přijata EU i Čínou, a dvě vyžadují jednostrannou aktivitu ze 
strany Číny. Odpovědnost za provádění těchto opatření závisí na dotyčné oblasti 
politiky, konkrétní povinnosti nejsou konkrétně alokovány, například na straně Komise 
dohlíží na reakci související s dopravou GŘ MOVE a za reakci v oblasti energetiky je 
odpovědné GŘ ENER. S takovým přístupem ke stanoveným povinnostem je pro 
úspěšné provedení opatření nutná intenzivnější koordinace. 

49 Strategie pro vztahy mezi EU a Čínou byla zavedena bez předchozího
vyhodnocení financování na straně EU, například na infrastrukturu, které bude nutné 
pro realizaci opatření této strategie, a aniž by byly vyčleněny jakékoliv finanční 
prostředky EU. Podle útvarů Komise a Evropské služby pro vnější činnost neexistuje 
závazek ani povinnost tak učinit a tyto subjekty mají v souladu s postupem ostatních 
strategických partnerů za to, že většina opatření EU-Čína čerpá z financování 
poskytovaného stávajícími programy EU. 

42 C(2018) 7703 ze dne 21.11.2018 – Sdělení Komise „Správa a řízení v Evropské komisi“. 
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50 Negativem tohoto přístupu je skutečnost, že v současné době je nemožné zjistit
souhrnnou částku prostředků EU vydávaných na realizaci strategie pro vztahy mezi EU 
a Čínou, třebaže takové výdaje existují. Dále jsme nalezli příklady, kdy byly z rozpočtu 
EU financovány projekty, jež jsou součástí čínské investiční strategie. I když měly tyto 
projekty především přispívat k naplňování cílů programů EU, financovaly se rovněž 
projekty spadající pod čínskou investiční strategii (viz rámeček 8). 

Rámeček 8 

EU financuje projekty čínské investiční strategie v Evropě 

Most na poloostrově Pelješac v Chorvatsku 

V roce 2017 Komise přidělila 357 milionů EUR z fondů politiky soudržnosti na 
pokrytí 85 % nákladů na Pelješacký most v Chorvatsku. Tento projekt má za cíl 
propojit oblast na jihu okolo Dubrovníku se zbytkem chorvatské pevniny. V roce 
2018 zadali chorvatští zadavatelé rozsáhlou zakázku na výstavbu tohoto mostu43 
čínskému konsorciu, v němž je hlavním subjektem státní podnik China Road and 
Bridge Corporation, a financovali tak projekt, který je součástí čínské investiční 
strategie44. 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) 

EU je největším jednotlivým dárcem EBRD, mezinárodní finanční instituce. EBRD se 
intenzivně angažuje v mnoha ekonomikách podél koridorů BRI, kde je potřeba 
rozvíjet infrastrukturu, aby se tak podpořil robustnější a udržitelnější růst. Čína se 
k EBRD jako akcionář připojila v roce 2016, aby si otevřela investiční příležitosti ve 
východní Evropě, regionu, který protíná trasa BRI45. 

51 EU také při svém angažmá souvisejícím s čínskou investiční strategií využívá
několik finančních nástrojů od Evropské investiční banky (EIB) nebo Evropského 
investičního fondu (EIF) nad rámec rozpočtu EU (viz rámeček 9). 

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

44 Blockmans, S. & Hu., W., Systemic rivalry and balancing interests: Chinese investment meets 
EU law on the Belt and Road, Centrum pro evropská politická studia (CEPS), březen 2019. 

45 Makocki, M., China’s Road: into Eastern Europe, Ústav Evropské unie pro studium 
bezpečnosti (EUISS), únor 2017. 



41 

Rámeček 9 

Finanční nástroje EU, které se využívají v souvislosti s čínskou 
investiční strategií v Evropě 

Evropská investiční banka (EIB) 

Skupina EIB financuje projekty v Číně. V květnu 2018 podepsala EIB smlouvu 
s China Exim Bank na investice spojené s klimatem (300 milionů EUR). Cílem bylo 
financovat projekty v odvětvích vodohospodářství, kanalizace, energetiky a 
dopravy46. 

Evropský investiční fond (EIF) 

V zájmu rozvíjení synergií mezi čínskou BRI a „Junckerovým plánem“ podepsaly 
v roce 2017 EIF a Fond Hedvábné stezky (čínský státem vlastněný investiční fond 
pro země podél BRI) memorandum o porozumění s cílem vytvořit fond pro 
spolufinancování investic mezi Čínou a EU, který měl poskytnout 500 milionů EUR 
na podporu investic47 pro společnosti, které mají potenciál expandovat 
v mezinárodním měřítku. Cílovými sektory jsou zde zejména ty, ve kterých jsou 
významné přeshraniční synergie mezi Čínou a Západem48. 

Monitorování, podávání zpráv a hodnocení strategie 

52 Způsob, jakým byla opatření stanovena, ztěžuje sledování pokroku při jejich
provádění. 54 % (40 opatření) je konkrétních a předpokládá dosažení jasně 
stanovených výsledků („specifická opatření“). Pro tato opatření nebyla zavedena 
žádná metrika výkonnosti (např. ukazatele). Zbývajících 46 % (34 opatření) je 
definováno obecně, přičemž nejsou stanoveny přesné cíle s uvedením konkrétních 
výstupů („obecná opatření“). 

53 Podle útvarů Komise a Evropské služby pro vnější činnost budou sledování 74
opatření pravidelně provádět jejich příslušná GŘ. Zjistili jsme, že dokumentace 
k obsahu sledování existuje pouze v případě deseti opatření strategického výhledu 
EU-Čína 2019.  

46 Evropská investiční banka, China Climate Eximbank Framework Loan, EIB, 21. září 2017. 
47 Evropský investiční fond, EIB Group cooperation with China to be strengthened with new 

EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative, EIF, 2. června 2017. 
48 Evropský investiční fond, First EU-China investment platform backed by the Juncker Plan, 

EIF, 6. srpna 2018. 
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54 Pokud jde o podávání zpráv, náš přezkum ukázal, že s výjimkou některých zmínek 
uvedených ve zprávách o řízení vydávaných útvary Komise a Evropskou službou pro 
vnější činnost, tj. ročních plánech řízení (AMP) a výročních zprávách o činnosti (AAR) se 
pro vnější ani vnitřní použití nepodávají ke třem klíčovým strategickým dokumentům 
žádné zvláštní zprávy. 

55 Ve výročních zprávách o řízení výkonnosti (AMPR) Komise jsme našli několik 
informací o provádění a vyhodnocování strategie pro vztahy mezi EU a Čínou a zjistili 
jsme, že formulování strategického výhledu EU-Čína 2019 vycházelo z revize stávajícího 
sdělení o strategii pro vztahy mezi EU a Čínou z roku 2016. Nicméně se nepočítá 
s žádným hodnoticím mechanismem pro tyto tři strategie. 

56 V důsledku tohoto přístupu ke sledování, vykazování a hodnocení 74 opatření je 
obtížné zjistit, zda jsou s ohledem na výzvy, které čínská investiční strategie 
představuje (viz body 29 až 32), rizika dostatečně zmírňována a příležitosti plně 
využívány. 

Reakce jednotlivých členských států 

57 Členské státy mohou s Čínou spolupracovat na dvoustranném základě, přičemž 
některé příklady jsou popsány níže. 

58 Čína vytvořila rámec pro spolupráci se sedmnácti zeměmi střední a východní 
Evropy (CEEC) (viz obrázek 10) – obvykle nazývaný „17+1“ (dříve „16+1“) – s cílem 
posilovat obchodní a investiční vztahy. Byl založen v Budapešti v roce 2012 jako 
spolupráce mezi Čínou a 16 členy z regionu CEEC, který sdružuje země někdejšího 
východního bloku. 
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Obrázek 1 – Členské státy EU a země regionu CEEC 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr na základě informací Komise, s využitím mapového podkladu přispěvatelů 
©OpenStreetMap licencovaného pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

59 Do spolupráce v rámci 17+1 je zapojeno 12 členských států. V tomto rámci49 
spolupracují s Čínou na dvoustranné úrovni, což vytváří riziko pro soudržnost opatření 
EU. Kromě toho může mít rámec 17+1 vliv také na provádění politik EU na Západním 
Balkáně, neboť pět států v rámci 17+1 představují státy Západního Balkánu se 
statusem kandidátské nebo potenciálně kandidátské země. 

                                                                 
49 Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR), China’s Investment in Influence: the Future of 

16+1 Cooperation, prosinec 2016. 

pouze Evropská unie
pouze 17+1  
člen EU i 17+1
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60 Podle databáze Eurostatu 17+1 států nepřilákalo významný objem čínských PZI
(viz obrázek 11). Investice se soustředily do pěti členských států (Česká republika, Litva, 
Maďarsko, Polsko a Řecko). Mezi 17+1 byla největším příjemcem investic z Číny Česká 
republika s 686 miliony EUR, což je 0,3 % celkových čínských přímých zahraničních 
investic (stav) v celé EU. 

Obrázek 11 – Čínské PZI (stavy) v regionu CEEC ke konci roku 2017 

Zdroj: Statistiky Eurostatu o PZI. 

61 Vztahy mezi členskými státy a Čínou a jejich spolupráce v určitých oblastech jsou
formalizovány prostřednictvím memorand o porozumění. Tato memoranda 
o porozumění vyjadřují obecný úmysl společné akce bez jakéhokoli právního závazku.
Až dosud podepsalo memorandum o porozumění s Čínou o investicích a projektech
spojených s iniciativou BRI 15 členských států (viz tabulka 6).
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Tabulka 6 – Memoranda o porozumění uzavřená mezi členskými státy a 
Čínou 

Členský stát EU Rok, kdy bylo memorandum o porozumění 
v souvislosti s BRI podepsáno 

Bulharsko 2015 

Česká republika 2015 

Maďarsko 2015 

Polsko 2015 

Rumunsko 2015 

Slovensko 2015 

Lotyšsko 2016 

Chorvatsko 2017 

Estonsko 2017 

Řecko 2017 

Litva 2017 

Slovinsko 2017 

Malta 2018 

Itálie 2019 

Lucembursko 2019 

Zdroj: EÚD, zpracováno na základě veřejně dostupných údajů. 

62 Členské státy uzavřely rovněž další memoranda o porozumění týkající se širšího
okruhu témat od jaderné spolupráce (francouzská New Areva – čínská National 
Nuclear Corporation v roce 2018)50 až po navázání vztahů mezi sesterskými letišti 
(Čína-Finsko v roce 2016)51. 

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

51 Ministerstvo zahraničních věcí Finska, Joint Action Plan between China and Finland on 
Promoting the Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019–2023, UMFI, 
duben 2017, s. 27. 
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63 Jak stanoví rozhodnutí Rady52, členské státy jsou povinny Komisi informovat 
o dohodách týkajících se hospodářské a průmyslové spolupráce se státy mimo území 
EU, aby byl zajištěn soulad mezi obchodní politikou jednotlivých států a EU. Podle 
sdělení Komise nebyla Komise o žádných takových memorandech o porozumění 
podepsaných členskými státy do data tohoto přezkumu informována. 

64 Dvoustranná dohoda o investicích je dohoda mezi dvěma státy o podpoře a 
ochraně investic, jež investoři z jedné země provádějí na území země druhé. Všechny 
členské státy s výjimkou Irska uzavřely s Čínou dvoustranné dohody o investicích. 
Většina dvoustranných dohod o investicích byla podepsána před rokem 2000, přičemž 
nejstarší dosud platná dohoda, mezi Švédskem a Čínou, byla podepsána v roce 198253. 
Cílem EU je nahradit dvoustranné dohody o investicích jedinou dohodou o investicích 
mezi EU a Čínou (viz rámeček 7). 

65 Členské státy uplatňují své vlastní vnitrostátní mechanismy prověřování54, které 
spadají do nedávno přijatého společného rámce EU pro prověřování PZI na základě 
bezpečnosti a veřejného pořádku55. Tyto mechanismy se značně liší působností 
(kontrola PZI v EU / mimo EU, různé prahové hodnoty pro prověřování, šíře odvětví, na 
něž se tyto mechanismy vztahují mimo oblast obrany) i svým řešením (předběžné 
schvalování vs. prověřování PZI ex-post)56. K prosinci 2019 byl mechanismus 
prověřování zaveden ve 14 členských státech. Těmito členskými státy jsou: Dánsko, 
Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Finsko. 

                                                                 
52 Rozhodnutí Rady 74/393/EHS ze dne 22. července 1974, kterým se stanoví postup pro 

konzultace o dohodách o spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi. 

53 Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji, International Investment 
Agreements Navigator (China), Investment Policy Hub, 2019. 

54 List of screening mechanisms notified by Member States, Screening of foreign direct 
investment, archiv zpráv Evropské komise, 10. dubna 2019. 

55 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se 
stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie, přijaté 
dne 19. března 2019, která nabývá účinnosti dne 11. října 2020. 

56 EU framework for FDI screening, EPRS Briefing, leden 2018. 
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66 Některé členské státy zveřejnily strategické dokumenty týkající se jejich vztahů 
s Čínou, například: 

o Sdělení švédské vlády „Postup v záležitostech týkajících se Číny“ (říjen 2019), 

o Dokument „Nizozemsko a Čína: nová rovnováha“ (květen 2019), 

o Společný akční plán pro vztahy mezi Čínou a Finskem na podporu do budoucnosti 
zaměřeného kooperativního partnerství nového typu v období 2019–2023 (leden 
2019), 

o Společný pracovní program Čína-Dánsko (2017–2020) (květen 2017). 

67 Reakce na většinu výzev vyplývajících z čínské investiční strategie spadá do 
pravomocí vykonávaných jak orgány EU, tak členskými státy (viz body 33 a 34). 
Z různých zdrojů vyplývá, že členské státy s Čínou často jednají v dvoustranném režimu 
v souladu se svými národními zájmy, aniž by vždy informovaly Komisi nebo s ní svůj 
postup v případě potřeby koordinovaly57. V důsledku toho je koordinace reakce 
orgánů EU a členských států obtížně dosažitelná. 

                                                                 
57 Např. výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) (2019), Briefing: State of play of EU-

China relations pro Evropský parlament a Poggetti, L., Europe’s search for a China strategy, 
Mercator Institute for China Studies, MERICS, 7. června 2019. 
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6. Závěrečné poznámky a výzvy
68 Tento oddíl uvádí závěrečné poznámky k našemu přezkumu. Upozorňujeme zde
také na některé výzvy v řízení reakce EU na čínskou státem řízenou investiční strategii, 
které jsme zaznamenali v průběhu naší práce na přezkumu. Projednali jsme je s útvary 
Komise a Evropskou službou pro vnější činnost a v případě potřeby zařadili odkaz na 
jejich stanoviska. 

69 Od osmdesátých let Čína uplatňuje „státem řízenou investiční strategii“ s cílem
umožnit silné exportně orientované hospodářství. Dva hlavní pilíře této dlouhodobé 
strategie jsou iniciativa Jeden pás, jedna cesta (novodobá Hedvábná stezka) (Belt and 
Road Initiative, BRI) zahájená v roce 2013 a průmyslová strategie Vyrobeno v Číně 2025 
(Made in China 2025, MIC 2025) zahájená v roce 2015. Iniciativa Jeden pás, jedna cesta 
(novodobá Hedvábná stezka) je nejvýznamnější čínská investiční strategie 
hospodářského růstu. Má za cíl zvýšit vliv Číny v zahraničí, mimo jiné v EU. Neexistuje 
žádný konsenzus mezi odborníky, jak definovat velikost a oblast působnosti této 
iniciativy. BRI je složitá iniciativa, která se soustavně vyvíjí, což z ní pro tvůrce politik 
EU činí „pohyblivý terč“.  

70 EU je odhodlána zajistit ve vztazích s Čínou rovné podmínky a reciprocitu.
Součástí čínské investiční strategie jsou nicméně i státní podniky, které mají prospěch 
z veřejného financování. Podle pravidel EU by takové dotace, pokud by byly poskytnuty 
členskými státy, byly považovány za státní podporu. Toto rozdílné zacházení může 
narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. Navíc pokud se jedná o zahraniční 
investice, Čína je oproti EU méně otevřená. 

71 Není možné si udělat přesnou celkovou představu o čínských investicích v EU,
které jsou součástí čínské investiční strategie (tj. BRI a MIC 2025), neboť je k dispozici 
jen málo veřejných informací. Abychom zajistily vysokou úroveň analýzy, využili jsme 
veřejně dostupné údaje o celkových čínských zahraničních investicích v EU. Z našeho 
přezkumu těchto údajů vyplývá, že se investice Číny v EU zvýšily, stále jsou však 
relativně nízké, konkrétně došlo k nárůstu z 0,3 % PZI v roce 1995 na 3 % v roce 2018. 
Přezkum také ukazuje na to, že odvětví, do kterých směřovaly čínské investice od 
roku 2000 do roku 2019, zahrnují strategicky významné oblasti, a že přes polovinu 
čínských investic do EU během této doby realizovaly státní podniky. Nicméně bylo 
obtížné získat komplexní a včasné údaje, a udělat si tak o investicích přehled. 
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Budoucí výzva č. 1: 

Jak poskytovat úplnější a aktuálnější údaje a statistiky o investicích, které jsou 
součástí investiční strategie Číny v EU, a pomoci tak získat lepší informace pro 
rozhodování EU o politice vůči Číně. 

72 Při navrhování, stanovování a provádění politických dokumentů zabývajících se 
vztahy mezi EU a Čínou útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnost identifikují a 
vyhodnocují relevantní rizika a příležitosti. Zjistili jsme nicméně, že nebyla provedena 
žádná formalizovaná komplexní analýza rizik a příležitostí pro EU související s čínskou 
investiční strategií. V rámci prací na přezkumu jsme se pokusili sestavit svůj vlastní 
seznam 18 rizik a 13 příležitostí spojených s čínskou investiční strategií. 

Budoucí výzva č. 2: 

Jak provádět formální, komplexní a aktuální analýzu rizik a příležitostí pro EU a 
pomoci tak řešit veškeré výzvy, které čínská investiční strategie představuje. 
Předpokladem takové analýzy by bylo soustavné shromažďování a sledování 
příslušných údajů a informací nezbytných k tomu, aby se ověřila pravděpodobnost 
výskytu takových rizik nebo příležitostí a jejich potenciální dopad. 

73 Pravomoci v oblastech politiky souvisejících s reakcí EU na investiční strategii Číny 
vykonávají jak EU, tak členské státy. Skutečnost, že své pravomoci vykonávají EU i 
členské státy, znamená, že tam, kde by mohl být jednotný přístup EU výhodou, 
rozhoduje více subjektů (např. orgány EU a vlády členských států), které mohou mít 
rozdílné názory i přístup. To může včasné a koordinované řešení výzev, s nimiž se EU 
jako celek potýká, ztěžovat. 

74 Politická opatření ohledně strategie pro vztahy mezi EU a Čínou jsou navrhována 
ve „sděleních“, která společně vydali Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku. Tato doporučení jsou prováděna buď vnitřními právními 
akty EU (nařízení nebo směrnice), které musí přijmout Rada a Evropský parlament, 
nebo postoji k zahraniční politice schválenými Radou. Nevýhodou tohoto 
konsenzuálního rozhodovacího postupu je, že vzniká riziko, že se nebude na 
problémy, kterým EU čelí, reagovat včas. 
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75 Útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnost společně vydaly tři klíčové
strategické dokumenty pro vztahy mezi EU a Čínou, které představují reakci EU na 
čínskou investiční strategii: strategii EU vůči Číně z roku 2016, strategii z roku 2018 a 
posléze strategii propojení Evropy a Asie a v roce 2019 strategický výhled EU-Čína. 
I když se tento strategický dokument z roku 2018 netýká konkrétně Číny, zabývá se 
udržitelnou strategií pro konektivitu Evropy a Asie, a tedy i Čínou. Z našeho přezkumu 
vyplynulo, že útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnost se prostřednictvím 
různých politických iniciativ a opatření velkou většinou těchto rizik zabývají, s výjimkou 
těchto tří: 

o Riziko nedostatečné koordinace infrastrukturních programů EU a Číny, která
může vést ke vzniku mezer v propojovací infrastruktuře nebo investičním
projektům, které budou soutěžit s jinými projekty nebo je duplikovat. Útvary
Komise a Evropská služba pro vnější činnost mají za to, že toto riziko není
vzhledem k politické situaci relevantní.

o Riziko, že ekonomika EU bude nepříznivě zasažena otřesy v dodavatelských
řetězcích s klíčovými čínskými dodavateli;

o Riziko pro veřejné zdraví v souvislosti s rostoucí provázaností globalizovaného
světa (včetně čínských dopravních tras podél BRI), v němž se onemocnění šíří
rychleji.

Budoucí výzva č. 3: 

Jak zlepšit provádění 74 opatření stanovených ve strategii pro vztahy mezi EU a 
Čínou, zejména těch, která prosazují reciprocitu a brání škodlivému dopadu na 
vnitřní trh EU, a jak řešit následující rizika: vytváření mezer v propojovací 
infrastruktuře nebo investiční projekty, které soutěží s jinými projekty nebo je 
duplikují. 

76 Strategie pro vztahy mezi EU a Čínou byla zavedena bez předchozího
vyhodnocení financování na straně EU, které bude nutné pro realizaci opatření této 
strategie, a aniž by byly vyčleněny jakékoliv finanční prostředky EU. Náš přezkum 
ukazuje, že i když takové výdaje existují, je obtížné získat přehled o tom, jak vysoké 
finanční prostředky byly vydány či jaké různé finanční nástroje byly použity. Dále 
finanční prostředky EU byly použity k financování projektů, které spadaly pod čínskou 
investiční strategii v Evropě a které mohou podrývat současnou strategii pro vztahy 
mezi EU a Čínou. 
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Budoucí výzva č. 4: 

Jak umožnit těm, kdo v EU rozhodují, lépe stanovit a sledovat strategii pro vztahy 
mezi EU a Čínou tak, že se nejprve vyhodnotí, jaké finanční zdroje EU jsou nutné pro 
budoucí realizaci opatření této strategie, tyto finanční prostředky se vyčlení a sestaví 
se přehled souvisejících výdajů. 

77 Způsob, jakým bylo 74 opatření stanoveno, ztěžuje sledování pokroku při jejich 
provádění. Sledování provádění opatření by usnadnily jasnější cíle, tj. vědět ve vztahu 
ke každému opatření, čeho je třeba dosáhnout, kdo by to měl učinit a v jakém termínu, 
a měření pokroku vůči daným cílům. 

78 Podle útvarů Komise a Evropské služby pro vnější činnost budou sledování těchto 
opatření pravidelně provádět jejich příslušná GŘ. Zjistili jsme, že dokumentace 
k obsahu sledování existuje pouze v případě deseti opatření strategického výhledu EU-
Čína 2019. Ke třem klíčovým strategickým dokumentům se navíc nepodávají žádné 
zvláštní zprávy a neplánuje se ani žádný mechanismus pro hodnocení těchto tří 
strategií. 

79 Tento přístup ke sledování, vykazování a hodnocení těchto opatření neumožňuje 
zjistit, zda jsou s ohledem na výzvy, které čínská investiční strategie představuje, rizika 
dostatečně zmírňována a příležitosti plně využity. 

Budoucí výzva č. 5: 

Jak zajistit, aby se výzvy, které čínská investiční strategie přináší, řešily posilováním 
opatření k měření výkonnosti, ke sledování, vykazování a vyhodnocování v rámci 
strategie pro vztahy mezi EU a Čínou. 

80 Reakci EU na čínskou investiční strategii netvoří pouze iniciativy přijaté orgány 
EU, ale i individuální reakce členských států vůči Číně. Individuální reakci členských 
států na investiční strategii Číny lze pozorovat ve čtyřech oblastech: 

o memoranda o porozumění, 

o dvoustranné dohody o investicích, 

o vnitrostátní prověřování přímých zahraničních investic a 

o strategické dokumenty členských států pro vztahy s Čínou. 
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81 Čína také vytvořila rámec pro spolupráci se skupinou sedmnácti zemí střední a
východní Evropy (CEEC) (obvykle nazývaný „17+1“), z nichž dvanáct je členskými státy 
EU a pět jsou země Západního Balkánu se statusem kandidátské nebo potenciálně 
kandidátské země. Vzhledem k tomu, že v tomto rámci spolupracují tyto země s Čínou 
na dvoustranné úrovni, může mít rámec pro spolupráci 17+1 vliv i na účinné 
provádění přístupové strategie EU vůči zemím Západního Balkánu. 

82 Z různých zdrojů vyplývá, že členské státy s Čínou často jednají v dvoustranném
režimu v souladu se svými národními zájmy, aniž by vždy informovaly Komisi nebo 
s ní svůj postup v případě potřeby koordinovaly. Například přestože 15 členských států 
podepsalo s Čínou memoranda o porozumění s Čínou týkající se BRI, Komise nebyla 
o žádných takových memorandech do data tohoto přezkumu informována. Koordinace
reakce EU a členských států je proto obtížně dosažitelná. Takový přístup k interakci s
Čínou, tedy individuální postup členských států, nepodporuje hospodářský vliv EU tak,
jak by ho mohl podpořit společný postup.

83 Ve strategickém výhledu EU-Čína z roku 2019 došlo k posunu tónu, v jakém jsou
vztahy mezi EU a Čínou vnímány. Čína je nyní chápána jako partner a současně jako 
systémový soupeř. Předpokladem účinnosti reakce na tento geopolitický posun je 
společný postup členských států a orgánů EU: musí jednat jako Unie. 

Budoucí výzva č. 6: 

Jak lépe koordinovat reakci orgánů EU a členských států podporováním výměny 
informací mezi nimi ohledně spolupráce mezi EU a Čínou. 
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Příloha II – Definice, cíle, investice a financování BRI 

Defnce 
BRI je nedílnou součástí strategie Going Global, a tudíž podporuje strategii Vyrobeno 
v Číně 2025. Cílem je podpořit konektivitu v pěti různých oblastech: politika, 
infrastruktura, obchod, měna a lidé. Největší důraz je kladen na konektivitu v oblasti 
infrastruktury, se zaměřením na dopravu, energetiku a IT. 

Investováním do infrastrukturních projektů je posilována konektivita mezi různými 
provinciemi, státy a regiony, což v důsledku usnadňuje obchod. Příjemci jsou zejména 
nízkopříjmové ekonomiky, které mají větší potenciál rychle růst a stát se novými 
destinacemi jak čínských investic, tak i čínského vývozu. 

Hlavním výchozím předpokladem BRI je, že se lepší obchodní infrastrukturou snižují 
náklady na dopravu. To bude mít pozitivní dopad na mezinárodní obchod. Podle jedné 
studie by potenciální snížení těchto nákladů o 50 % zvýšilo objem obchodu až o 3 % 
v Asii a až o 6 % v Evropě58. 

Cíle 
o Umožnit Číně využít její nadbytečnou výrobní kapacitu a investovat její rezervy

v zahraničních měnách do projektů spojených s konektivitou.

o Usnadnit internacionalizaci juanu/renminbi, čímž se zvýší jeho
konkurenceschopnost vůči ostatním světovým měnám.

o Lépe zabezpečit čínské zásobování energií prostřednictvím diverzifikace jejích
dodavatelů energií.

o Modernizovat čínský průmysl využitím nejnovějších technologií získaných ze zemí,
které obdrží čínské investice, a – současně – vyvážet čínské normy.
Prostřednictvím vyššího vývozu má BRI „podporovat přijímání čínských norem“59.
Příkladem těchto norem jsou mobilní telefony vyrobené společností Huawei,
lídrem v technologii 5G.

58 Garcia-Herrero, Al. a Sü, J., China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade 
Gains?, Bruegel Working Paper, č. 5, 2016, s. 7. 

59 Cai, P., Understanding China’s Belt and Road Initiative, Lowy Institute for International 
Policy, březen 2017, s. 9. 
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o Podporovat Čínu ve zvyšování její politické a strategické moci a současně usilovat
o zachování přátelských a mírových vztahů s jejími sousedy.

Investice a financování 
BRI je financována převážně čínským státem. Do konce roku 2018 bylo financování 
vyčísleno na více než 750 miliard USD. Tato částka pochází z různých zdrojů (viz 
obrázek 12). Většina těchto nástrojů je státních nebo je stát financuje. Tyto zdroje 
poskytují půjčky za zvýhodněných podmínek, což je jedna z rizikovějších částí BRI, 
neboť financování směřuje do zemí, které mají jako stát nižší úvěrový rating. Proto by 
mohlo docházet k případům, zejména v nově se rozvíjejících nebo rozvojových zemích, 
kdy bude infrastruktura vybudovaná v rámci těchto investic, někdy vnitrostátního nebo 
strategického významu, v případě prodlení se splácením převedena čínským věřitelům. 

Obrázek 12 – Zdroje financování na podporu projektů BRI 

Zdroj: He, A., The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s Ever-
expanding Strategy, CIGI Papers, č. 225, Centre for International Governance Innovation, září 2019. 
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Většina těchto půjček je realizována státními podniky. Tato metoda realizace znamená, 
že není třeba přebírat vlastnictví infrastruktury a je účinnější a efektivnější zachovat 
stávající řízení a provoz společností v cizině. Proto jsou čínské investice v rámci BRI 
prováděny především formou slučování a akvizic společností, nikoli prostřednictvím 
investic do staveb na zelené louce. 

Studie prezentují odhady růstu celkového objemu obchodu (2,8 % až 9,7 % v případě 
ekonomik podél koridoru BRI)60, zahraničních investic (4,97 % celkových PZI v případě 
ekonomik podél koridoru BRI)61 a růstu globálního HDP (0,7 % až 2,9 %)62. 

60 Světová banka, Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, 
hlavní zpráva (v angličtině), Skupina Světové banky, Washington DC, 2019, s. 5. 

61 Tamtéž, s. 55. 

62 Tamtéž, s. 5. 
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Příloha III – Nedostatky statistik o PZI  
Statistiky o PZI, které sestavuje Eurostat, mají níže uvedená omezení: 

1) Nezahrnují zahraniční investice, pokud investor vlastní méně než 10 % hlasovacích
práv v podniku. Takové investice jsou klasifikovány jako portfoliové investice (PI) a
není možné stanovit sídlo (nebo národnost) těchto investorů.

2) Údaje neuvádějí jiné formy vlivu uplatňovaného na řízení a provoz společností,
například zastoupení ve správních radách nebo v procesu tvorby politik, jiné
závazky zaručené smlouvou ani ustanovení o základních potřebných
technologiích.

3) Použití jednotek pro speciální účel neukazuje na původ primárního vlastníka ani
na to, že jsou v prohlášeních o přílivu a odlivu investic asymetrie. GŘ TRADE uvádí,
že v souhrnném objemu za rok 2016 bylo 64 % přílivu přímých zahraničních
investic realizováno přes jednotky pro speciální účel a že to vyvolává značné
pochybnosti ohledně využívání statistik o přímých zahraničních investicích ke
sledování zahraničních investic.

4) GŘ TRADE dále konstatuje, že jsou-li využívány dvoustranné přímé zahraniční
investice s cílem analyzovat kvalitu údajů o zahraničních investicích, existují v EU
vnitrostátní prohlášení o domácích aktivech v držení zahraničních subjektů a
prohlášení zahraničních zemí o aktivech držených v Evropě. Tato dvě prohlášení se
zpravidla neshodují63.

Eurostat zprostředkovává platformu pro výměnu důvěrných údajů o společnostech 
mezi členskými státy EU s cílem zlepšit kvalitu statistik o PZI. Ve spolupráci s Evropskou 
centrální bankou (ECB) dále Eurostat pořádá čtvrtletní setkání, kterého se účastní státy 
s výraznou dvoustrannou asymetrií za účelem zlepšení údajů. 

Eurostat zkoumá možnosti vytváření údajů o PZI, které by uváděly rezidenční zemi 
primárního investora a také rezidenční zemi podniku, který je konečným příjemcem 
investic (konečná hostitelská země). 

63 Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2019) 108 final, viz pozn. 29, s. 68 a 71. 
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Příloha IV – Přehled čínských investic v EU: PZI (stavy) 
Obrázek 13 – Čínské PZI (stavy) v EU podle údajů Eurostatu 

Poznámka: tyto údaje zahrnují Hongkong. 

Zdroj: databáze Eurostatu, nejnovější dostupné údaje jsou z konce roku 2018. 
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Příloha V – Přehled čínských investic v EU: Zahraniční vlastnění 
Obrázek 14 – Aktiva společností v EU ovládaná čínskými investory podle 
Databáze zahraničního vlastnictví Společného výzkumného střediska (EK-
SVS) 

Poznámka 1: „20 jiných zemí EU“: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 
Slovinsko, Slovensko, Španělsko. 

Poznámka 2: Obrázek 14 ilustruje celková aktiva společností v EU kontrolovaných čínskými investory; 
tyto údaje se mohou lišit od účastí v majetku čínských investorů (měřených jako procento vlastněných 
akcií vynásobené celkovými aktivy). Podle GŘ TRADE je kontrola společnosti definována jako vlastnictví 
přinejmenším 50,01 % jejích akcií, „kontrola“ tedy nepředpokládá vlastnictví 100 % kapitálu. Tyto údaje 
jsou sestaveny s využitím nekonsolidovaných i konsolidovaných účetních závěrek společností (v závislosti 
na dostupnosti údajů). Další informace naleznete zde: Gregori W., Nardo M., Ndacyayisenga N., Rancan 
M., Foreign Investment in the EU, The FOWN dataset, EUR 29885 EN, Úřad pro publikace Evropské unie. 

Zdroj: databáze zahraničního vlastnictví Společného výzkumného střediska (EK-SVS), nejnovější 
dostupné údaje jsou ke konci roku 2017. 
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Příloha VI – Přehled rizik a příležitostí čínské investiční strategie pro EU podle EÚD 
RIZIKA 

Číslo R 
+ 

Druh rizika 
Přehled vnějších rizik Údaje a informace potřebné 

k zachycení/posouzení rizik 
Příklady zdrojů, které byly použity při sestavování 

přehledu rizik 

R.1
Politické 

Riziko, že čínské investice provedené v EU a týkající se 
citlivých/strategických aktiv mohou mít vliv na 

bezpečnost / veřejný pořádek. 

Údaje a informace týkající se citlivých/strategických 
aktiv členských států. 

Minghao, Z., The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations, The 

International Spectator, the International Spectator, 
s. 114, říjen 2016, Conrad, B. a Kostka, G., Chinese
investments in Europe's energy sector: Risks and

opportunities?, s. 647, únor 2017. 

R.2
Politické 

Riziko, že jednotlivé členské státy uzavírají s Čínou 
memoranda o porozumění týkající se spolupráce v rámci 
iniciativy Jeden pás, jedna cesta (BRI), která potenciálně 

mohou přispět k tomu, že jednota EU bude oslabena. 

Údaje a informace o memorandech o porozumění 
uzavřených členskými státy s Čínou v souvislosti 

s BRI. 

Casarini, N., When All Roads Lead to Beijing. 
Assessing China’s New Silk Road and its Implications 

for Europe, The International Spectator, s. 105, 
listopad 2016. 

R.3
Politické 

Riziko, že projekty iniciativy Jeden pás, jedna cesta (BRI) 
mohou přispívat k oslabení vlastnických práv/kontroly 

členských států nad kritickou infrastrukturou 
vnitrostátního nebo strategického významu, což může 

mít geopolitický dopad na hospodářské vazby EU 
s dalšími partnerskými zeměmi. 

Viz R.1 a R.2 a dále údaje a informace o vlastnictví 
investic v případě kritické infrastruktury 

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

Energy Policy, s. 646–647, únor 2017. 

R.4
Politické 

Riziko, že čínské investice rozšiřují infrastrukturu 
přeshraničního propojení, kterou využívá nadnárodní 

organizovaný zločin a obchod s lidmi. 

Studie týkající se účinnosti, bezpečnosti a trestné 
činnosti s ohledem na mechanismy propojení 

The Global Initiative Against Transnational 
Organized Crime, Dialogue on Organized Crime and 

Development – Conference Report, s. 2–3, 
únor 2019. 

R.5
Hospodářské 

Riziko nereciprocity a nespravedlivé hospodářské 
výhody pro čínské společnosti ve srovnání se 

společnostmi EU kvůli nerovným podmínkám a/nebo 
nedodržování pravidel WTO. 

Studie o hospodářské výhodě čínských společností 
(ve srovnání se společnostmi z EU) v rámci 

hospodářské soutěže v EU a na mezinárodních 
trzích. 

GŘ Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, 
Research for TRAN Committee: The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport, s. 71 
a 79, leden 2018, Conrad, B. a Kostka, G., Chinese 
investments in Europe's energy sector: Risks and 
opportunities?, Energy Policy, s. 646, únor 2017. 
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Číslo R 
+ 

Druh rizika 
Přehled vnějších rizik Údaje a informace potřebné 

k zachycení/posouzení rizik 
Příklady zdrojů, které byly použity při sestavování 

přehledu rizik 

R.6
Hospodářské 

 Nedostatečná koordinace infrastrukturních programů 
EU a Číny, která může vést ke vzniku mezer 

v propojovací infrastruktuře nebo investičním 
projektům, které budou soutěžit s jinými projekty nebo 

je duplikovat. 

Údaje a informace nebo studie ohledně koordinace, 
překryvů a synergií mezi BRI a programy EU v oblasti 

konektivity, například využívání dopravní 
infrastruktury na koridorech EU čínskými uživateli. 

GŘ Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, 
Research for TRAN Committee: The new Silk Route - 

opportunities and challenges for EU transport, 
s. 64–72, 84–85, leden 2018.

R.7
Hospodářské 

Riziko, že čínské investice nebo půjčky v Evropě budou 
mít za následek platební neschopnost vinou nevhodně 
nastavených projektů financovaných čínskými státními 
bankami nebo čínskými státními podniky, které v EU a 

rozvojových zemích financují nezvládnutelné dluhy. 
Pokud čínské zdroje financování převezmou projekt, 

který byl původně sjednán s mezinárodní institucí 
poskytující půjčky nebo s takovou institucí z EU (která 

nabídla výhodnější podmínky), mohlo by docházet 
k případům, kdy při nesplácení převezmou 

infrastrukturu vnitrostátního nebo strategického 
významu čínští věřitelé. 

Údaje a informace nebo studie o projektech 
v selhání a/nebo společnostech financovaných 

čínskými investicemi v EU a/nebo v rozvojových 
zemích. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), Belt and Road Initiative in the global trade, 
investment and finance landscape, s. 21 a 29, OECD 

Business and Finance Outlook 2018. 

R.8
Hospodářské 

Riziko, že dlouhodobá konkurenceschopnost EU a 
konkurencí motivovaná globální investiční dynamika 

budou dotčeny nuceným přenosem technologií do Číny 
na základě zahraničních investic. 

Údaje a informace nebo studie o přenosu 
technologií z EU do Číny. 

Minghao, Z., The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations, The 

International Spectator, the International Spectator, 
s. 114, říjen 2016, Conrad, B. a Kostka, G., Chinese
investments in Europe's energy sector: Risks and
opportunities?, Energy Policy, s. 646, únor 2017.

R.9
Hospodářské 

Riziko EU dovážející z Číny zboží, jehož cena je pod 
výrobními náklady. Data a údaje o obchodním schodku EU vůči Číně. 

Casarini, N., Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?, s. 10, Istituto Affari 

Internazionali (IAI), říjen 2015. 

R.10
Hospodářské 

Ekonomika EU zasažená nepříznivými otřesy v jejích 
dodavatelských řetězcích s klíčovými čínskými 

dodavateli 

Údaje o evropské závislosti na čínských dodavatelích 
v dodavatelských řetězcích mimo Evropu a 

nahraditelnosti takových dodavatelů, včetně 
dokumentů z šetření prováděných ECB. 

ECB Economic Bulletin, Transmission of output 
shocks – the role of cross-border production chains, 

s. 10–11, č. 2/2016.

R.11
Sociální 

Čínské společnosti podílející se na zahraničních 
investicích mimo EU nedodržují pracovní/sociální práva. 

Studie o právních předpisech a jejich dodržování 
v oblasti sociálních práv a sociálního zabezpečení 

místních pracovníků v případě zahraničních investic, 
které realizují čínské společnosti mimo EU. 

Minghao, Z., The Belt and Road Initiative and its 
Implications for China-Europe Relations, The 

International Spectator, the International Spectator, 
s. 115, říjen 2016.
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Číslo R 
+ 

Druh rizika 
Přehled vnějších rizik Údaje a informace potřebné 

k zachycení/posouzení rizik 
Příklady zdrojů, které byly použity při sestavování 

přehledu rizik 

R.12
Technologické 

Riziko, že BRI není plně v souladu s pravidly EU pro 
ochranu údajů, v důsledku čehož je EU zranitelná vůči 
kybernetickým útokům (kybernetická trestná činnost 

nebo špionáž). 

Studie o souladu s pravidly EU pro ochranu údajů a 
o kybernetických útocích (kybernetická trestná 

činnost nebo špionáž) obecně. 

Hanemann, T., Huotari, M. a Kratz, A., Chinese FDI in 
Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening 

Policies, s. 20, MERICS a Rhodium Group (RHG), 
březen 2019, Conrad, B. a Kostka, G., Chinese 

investments in Europe's energy sector: Risks and 
opportunities?, Energy Policy, s. 647, únor 2017. 

R.13
Technologické 

Riziko, že čínské investice nebudou v souladu 
s evropskými/mezinárodními normami (například 

uplatňování „mírnějších“ domácích norem nebo norem 
„global default“), například s ohledem na výstavbu 

přeshraničních dopravních propojení. Takový 
neudržitelný přístup může mít za následek, že se 

neuplatní pozitivní účinek norem EU v oblastech, jako je 
obchod a inovace. 

Studie o uplatňování norem EU / mezinárodních 
norem a čínských domácích norem / globálních 

standardních norem v oblasti dopravních propojení 
a rozdílech mezi nimi. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD), Belt and Road Initiative in the global trade, 

investment and finance landscape, s. 27, OECD 
Business and Finance Outlook 2018. 

R.14
Právní

Riziko, že čínské investice nebudou vyhovovat právní 
úpravě EU proti praní peněz a dalším finančním právním 

předpisům, a nedostatek informací o pravém 
investorovi. 

Údaje a informace nebo studie o souladu čínských 
investic s právní úpravou EU proti praní peněz a 

dalšími finančními právními předpisy. 

Hanemann, T., Huotari, M. a Kratz, A., Chinese FDI in 
Europe: 2018 Trends and Impact of New Screening 

Policies, s. 20, MERICS a Rhodium Group (RHG), 
březen 2019. 

R.15
Právní

Riziko, že velké projekty na výstavbu infrastruktury pod 
čínským vedením v EU budou přidělovány neoprávněně 

vinou čínských nabídek, jejichž cena je uměle snížena 
(nebo se opírá o státní financování). 

Údaje a informace nebo studie o korupci při 
přidělování zakázek na výstavbu infrastruktury 
(v EU) a podle potřeby informace od čínských 

společností. 

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

Energy Policy, s. 646–647, únor 2017. 

R.16
Právní

Riziko, že dovozy čínského zboží do EU budou ovlivněné 
podvodem na clu a DPH při dovozech z Číny, což má 

dopad na výpočet vlastních zdrojů. 

Údaje a informace nebo studie o únicích a neplacení 
cel a DPH při dovozu do EU z Číny, které mají vliv na 

výpočet vlastních zdrojů. 
Výroční zpráva EÚD 2016–2018. 

R.17
V oblasti 
životního 
prostředí 

Riziko, že čínské společnosti při účasti v zadávacím řízení 
v EU nebo zemi, která vede přístupová jednání, nebudou 

dodržovat regulatorní normy EU nebo mezinárodní 
normy (včetně požadavků na ochranu životního 

prostředí) (například dopad čínských investičních 
projektů na Zelenou dohodu pro Evropu). 

Studie o dodržování regulatorních norem EU nebo 
mezinárodních norem (včetně předpisů na ochranu 

životního prostředí a předpisů o veřejných 
zakázkách) čínskými společnostmi v EU nebo 

v zemích, které vedou přístupová jednání 

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

R.18
V oblasti 
životního 
prostředí 

Veřejné zdraví je zasaženo v souvislosti s rostoucí 
provázaností globalizovaného světa (včetně čínských 

dopravních tras podél BRI), což zrychluje šíření 
onemocnění  

Studie, které vypracovala Světová zdravotnická 
organizace, v oblasti Ohrožení veřejného zdraví 

mezinárodního významu (PHEIC). 

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

Collection, sv. 62, 2006. 
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Příležitosti 

Číslo P 
+ 

Druh příležitosti 
Přehled vnějších příležitostí Údaje a informace potřebné 

k zachycení/posouzení příležitostí 
Příklady zdrojů, které byly použity při sestavování 

přehledu příležitostí 

P.1
Politická 

Příležitost, že čínské investice v EU mohou posílit 
společné zájmy a dojde k vytvoření silného základu 

pro dvoustranné vztahy mezi EU a Čínou a 
dlouhodobému partnerství. 

Studie o dopadu čínských investic na vytvoření 
silného základu pro dvoustranné vztahy mezi EU a 

Čínou a dlouhodobé partnerství. 

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

Energy Policy, s. 646, únor 2017. 

P.2
Politická 

Příležitost, že čínské investice a aktivity přispějí 
k míru a bezpečnosti (včetně oblasti globálního 

veřejného zdraví) v sousedních zemích EU a 
rozvojových zemích 

Studie o dopadu čínských investic na stabilitu zemí 
v sousedství EU a rozvojových zemí. 

Casarini, N., Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?, s. 10, Istituto Affari 

Internazionali (IAI), říjen 2015. 

P.3
Hospodářská 

Příležitost pro zapojení EU do činnosti společně 
s Čínou (včetně mezinárodních mnohostranných 

rozvojových bank) s cílem potenciálně zvýšit 
mezinárodní výpůjční kapacitu v několika odvětvích, 

což usnadní hospodářský růst členským státům 

Studie o meziodvětvové mezinárodní výpůjční 
kapacitě a dopadech čínských investic na vytváření 
finančních zdrojů (včetně mezinárodních bank) a 

hospodářský růst členských států 

Kamal, R. a Gallagher, K., „China Goes Global With 
Development Banks, Bretton Woods Project, 

duben 2016. 

P.4
Hospodářská 

Příležitost daná tím, že čínské investice do 
sousedních zemí a rozvojových zemí přispějí 
k dosahování cílů EU, konkrétně zvyšováním 

hospodářského růstu. 

Studie o dopadu čínských investic na cíle EU 
v souvislosti se sousedními a rozvojovými zeměmi, 
konkrétně zvyšováním jejich hospodářského růstu. 

Příspěvek Evropské komise a VP/MK pro Evropskou 
radu, „EU-Čína – Strategický výhled“, s. 4, 

JOIN(2019) 5 final, 12. března 2019.  

P.5
Hospodářská 

Příležitost umožňující EU, aby se euro stalo silnější 
měnou v důsledku významného podílu čínských 

rezerv v zahraničních měnách, které budou 
převedeny na euro. 

Studie o dopadu čínských investic na 
zhodnocení/znehodnocení „eura“. 

Casarini, N., Is Europe to benefit from China's Belt 
and Road Initiative?, s. 10, Istituto Affari 

Internazionali (IAI), říjen 2015. 

P.6
Hospodářská 

Příležitost, že BRI může posílit obchod zlepšením 
konektivity a snížením obchodních nákladů v EU a 

dalších státech. 

Studie o dopadu čínských investic na obchodní 
náklady a na obchodní bilanci EU a dalších zemí. 

Belt and Road Economics Opportunities and Risks of 
Transport Corridors, s. 5., Skupina Světové banky. 

P.7
Hospodářská 

Příležitost daná tím, co BRI představuje pro další 
rozvoj (komerční) železnice jako alternativy 

k námořní a letecké dopravě v EU. 

Studie o dopadu dalšího rozvoje vyplývajícího 
z toho, co BRI představuje pro další rozvoj 

(komerční) železnice jako alternativy k námořní a 
letecké dopravě v EU. 

GŘ Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, 
Research for TRAN Committee: The new Silk Route - 

opportunities and challenges for EU transport, 
s. 65–66, leden 2018.

P.8
Hospodářská 

Příležitost daná tím, že BRI obnovuje rovnováhu 
mezi toky nákladní dopravy putujícími do EU a 

přicházejícími z EU. 

Studie o dopadu BRI na toky nákladní dopravy 
putujícími do EU a přicházejícími z EU. 

GŘ Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, 
Research for TRAN Committee: The new Silk Route - 

opportunities and challenges for EU transport, 
s. 66–67, leden 2018.
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Číslo P 
+ 

Druh příležitosti 
Přehled vnějších příležitostí Údaje a informace potřebné 

k zachycení/posouzení příležitostí 
Příklady zdrojů, které byly použity při sestavování 

přehledu příležitostí 

P.9
Hospodářská 

Příležitost daná tím, že BRI je stimulem ke 
zjednodušení celních režimů s cílem zlepšit 

konektivitu. 

Studie o dopadu BRI na zlepšení pobídek a 
zjednodušení celních režimů. 

GŘ Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, 
Research for TRAN Committee: The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport, s. 67, 

leden 2018. 

P.10
Hospodářská 

Příležitost daná tím, že společnosti EU budou 
budovat železnice, silnice a infrastrukturu ve střední 
Asii, přičemž může dojít ke sdílení dovedností mezi 

EU a Čínou. 

Studie o dopadu čínských investic na infrastrukturu 
dopravního propojení ve střední Asii a na sdílení 

dovedností mezi EU a Čínou. 

GŘ Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, 
Research for TRAN Committee: The new Silk Route - 
opportunities and challenges for EU transport, s. 68, 

leden 2018. 

P.11
Hospodářská 

Příležitost vyplývající z expozice EU nejnovějším 
technologiím na podporu jejích norem a kapacity 

v technologiích v rámci zavádění její strategie 
Digital4Development, jak je uvedeno ve strategii 

EU: Propojení Evropy a Asie. 

Studie o dopadu expozice asijským technologiím na 
aktivity EU v obchodní a bezpečnostní oblasti, které 

souvisejí s vývojem digitálních technologií. 

Evropská komise, „Propojení Evropy a Asie – 
základní prvky strategie EU“, společné sdělení 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru 

regionů a Evropské investiční bance, JOIN(2018) 31 
final, Brusel, 19. září 2018. 

P.12
Hospodářská 

Příležitost EU diverzifikovat rizika (zahraničního) 
vlastnictví investic, což snižuje potenciální závislost 

na každé jediné zemi 

Studie o dopadu diverzifikace (zahraničního) 
vlastnictví investic na EU a závislosti EU na něm. 

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

Energy Policy, s. 646, únor 2017. 

P.13
Hospodářská 

Odvětví EU, například terciální vzdělávání, výzkum, 
kreativní/kulturní odvětví, budou ze spolupráce 

s Čínou těžit 
Zprávy v rámci programu Horizont 2020 a Erasmus+ 

Hellkötter, K. a, Ayoub, L., Mapping the EU-China 
Cultural and Creative Landscape – Summarizing 
Report, LSE, březen 2014 pro nástroj na podporu 

politického dialogu mezi EU a Čínou II. 
Partneři pro dialog: GŘ EAC Evropské komise, 
Ministerstvo kultury Čínské lidové republiky 
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Příloha VII – Opatření, která vyplynula ze strategie EU vůči Číně 
Prvky nové strategie EU vůči Číně – rok 2016 

# Opatření Téma Typ 1 
O/S* 

Typ 2 
J/D/Č** 

16.1 
Základní zásadou, ze které vycházejí vztahy mezi EU a Čínou, je, že by měly být 

oboustranně výhodné, a to jak po stránce politické, tak po stránce ekonomické. 
C G B 

16.2 
Spolupráce EU s Čínou by měla být zásadová, praktická a pragmatická a měla by se držet 
evropských zájmů a hodnot. I nadále bude založena na pozitivním programu partnerství, 

který jde ruku v ruce s konstruktivním řešením rozporů. 
A G U 

16.3 
Spolupráce členských států EU s Čínou musí být v souladu s právními předpisy a 

politikami EU. 
B S U 

16.4 EU očekává, že se Čína zhostí povinností souvisejících s výhodami, kterých požívá v rámci 
mezinárodního řádu založeného na pravidlech. 

E G C 

16.5 
Klíčovým prvkem spolupráce EU s Čínou bude i nadále prosazování lidských práv, přičemž 
ústředními prvky tohoto přístupu budou prosperita občanů a dodržování mezinárodních 

závazků. EU bude požadovat, aby Čína zodpovídala za své výsledky v oblasti lidských práv. 
A S U 

16.6 EU potvrzuje svou politiku „jedné Číny“. J S U 

16.7 
EU by měla i nadále rozvíjet své vztahy s Tchaj-wanem a podporovat konstruktivní rozvoj 

jeho vztahů s pevninskou Čínou. 
J S U 

16.8 EU by měla podporovat soustavné provádění zásady „jedna země, dva systémy“ 
v Hongkongu a Macau. 

J S U 

16.9 Politika EU týkající se Číny by měla plně zohledňovat úzké vztahy EU s USA a dalšími 
partnery. 

J S U 

16.10 
EU by měla i nadále aktivně podporovat a povzbuzovat hospodářské, environmentální a 

sociální reformy v Číně, které směřují k vytvoření otevřenějšího, udržitelnějšího a 
inkluzivnějšího modelu růstu. 

E G U 

16.11 
Cílem EU je zajistit vzájemnost a rovné podmínky ve všech aspektech svých obchodních a 

investičních vztahů s Čínou. Za tímto účelem bude muset intenzivněji sledovat přístup 
evropských společností na čínské trhy a k čínským režimům podpory výzkumu a vývoje. 

C G U 

16.12 Pokud jde o prohloubení a vyvážení našich hospodářských vztahů s Čínou, představuje 
bezprostřední prioritu EU pro dosažení tohoto cíle komplexní dohoda o investicích. 

C S B 

16.13 
EU klade velký důraz na to, aby byla – v zájmu ochrany názvů potravin na základě 

nejpřísnějších mezinárodních norem – s Čínou urychleně uzavřena dohoda 
o zeměpisných označeních.

C S B 

16.14 

EU vyvíjí novou generaci moderních obchodních dohod s vysokým standardem a mohla 
by zvážit ambicióznější kroky, jako je prohloubená a komplexní dohoda o volném 

obchodu s Čínou, jakmile nastanou vhodné podmínky – včetně provedení nezbytných 
hospodářských reforem v Číně. 

C G U 

16.15 
EU očekává, že Čína značně a ověřitelným způsobem sníží nadbytečnou průmyslovou 

kapacity na základě jasného harmonogramu závazků a nezávislého mechanismu 
monitorování. 

D S C 

16.16 

EU vítá produktivní čínské investice v Evropě za předpokladu, že jsou v souladu se zákony 
a předpisy EU. Na oplátku EU očekává lepší přístup na čínský trh pro zahraniční 

společnosti a rovné podmínky pro podnikání a investice. Čína by měla snížit počet 
chráněných odvětví a minimalizovat přezkumy národní bezpečnosti. 

C G B 

16.17 Měla by být posílena spolupráce v oblasti právního státu a prosazování pravidel 
hospodářské soutěže, jakož i normy, pravidla a předpisy v klíčových odvětvích. 

C G B 

16.18 Měla by být posílena oboustranně prospěšná spolupráce v oblasti výzkumu a inovací a 
zároveň zajištěny rovné podmínky. 

I G B 

16.19 
Spolupráce v oblasti digitální ekonomiky může přinést prospěch jak EU, tak Číně. Na 

základě zásady vzájemnosti by měla využít potenciálu růstu prostřednictvím společných 
norem a společného výzkumu. 

C G B 

16.20 
EU by měla zintenzivnit spolupráci s Čínou v oblasti ochrany a prosazování práv 

duševního vlastnictví. Měla by rovněž posílit opatření proti kyberneticky prováděným 
krádežím duševního vlastnictví a obchodních tajemství. 

C S B 

16.21 

EU by měla využít platformu propojení mezi EU a Čínou jako hlavní nástroj, jehož 
prostřednictvím bude s Čínou spolupracovat na propojení eurasijského kontinentu 
prostřednictvím fyzické a digitální sítě, které budou sloužit pro účely obchodních, 

investičních a mezilidských kontaktů. 

E S B 
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16.22 
Spolupráce s Čínou na její iniciativě „Jeden pás, jedna cesta“ by měla být podmíněna tím, 
zda Čína splní svůj deklarovaný záměr, tedy zda vytvoří otevřenou platformu, která se řídí 

tržními pravidly a mezinárodními normami s cílem přinést prospěch všem. 
E G B 

16.23 
Měl by být rozšířen rozsah mezilidského dialogu a stanoveny nové iniciativy zaměřené na 
podporu větší plurality kontaktů. Mezilidské vztahy by měly být zohledňovány ve všech 
aspektech vztahů mezi EU a Čínou a měl by být zintenzivněn dialog o mobilitě a migraci. 

I S B 

16.24 Uznání větší úlohy Číny v rámci mezinárodních vztahů a správy by mělo být provázáno 
s důslednějším dodržováním mezinárodních pravidel a norem ze strany Číny. 

E G B 

16.25 
EU vybízí Čínu, aby mobilizovala své diplomatické i jiné zdroje v zájmu zajištění bezpečnosti 

jakožto globálního veřejného statku, včetně zapojení v Afghánistánu a Sýrie. 
H G B 

16.26 
EU má na bezpečnosti v Asii zájem a posílí svůj pozitivní přínos v této oblasti. EU rovněž 

vybízí Čínu, aby aktivně přispívala k míru a bezpečnosti v sousedství EU v souladu 
s mezinárodním právem. 

H G B 

16.27 
EU by uvítala, kdyby byla v oblasti Východočínského a Jihočínského moře dodržována 
svoboda plavby a přeletu. Spory by měly být řešeny mírovou cestou na základě zásad 

právního státu a mělo by se předcházet jednostranným provokacím. 
E S B 

16.28 
Měl by být posílen dialog s Čínou zaměřený na lepší vzájemné porozumění v otázkách 

odzbrojení, nešíření zbraní, boje proti terorismu a v otázkách kyberprostoru. 
H G B 

16.29 EU by se měla ujistit, že má jasnou představu o čínské obranné a bezpečnostní politice, aby 
mohla formovat své vztahy s Čínou. 

H G B 

16.30 Afrika skýtá nejlepší možnosti pro bezpečnostní spolupráci mezi EU a Čínou, a to jak na 
moři, tak na pevnině. Spolupráce v boji proti pirátství v Africkém rohu by měla pokračovat. 

H G B 

16.31 

EU by měla hledat možnosti pro praktickou spolupráci s Čínou a pro vzájemnou koordinaci 
v oblastech, jako je budování kapacit a podpora mírového úsilí v Africe, a to při plném 

využití diplomatických a bezpečnostních prostředků obou stran, které jsou k dispozici na 
místě. 

H G B 

16.32 EU a Čína mají společný zájem na podpoře multilateralismu. EU by měla spolupracovat 
s Čínou na konsolidaci globální správy založené na pravidlech. 

E G B 

16.33 EU by se měla snažit nalézt společnou platformu s Čínou, pokud jde o klíčové priority 
skupiny G20. 

J G B 

16.34 

EU by měla Čínu vybízet, aby plnila aktivnější a angažovanější úlohu v rámci Světové 
obchodní organizace a při vícestranných a mnohostranných obchodních a investičních 

iniciativách a aby se zhostila povinností, jež odpovídají výhodám, které čerpá z otevřeného 
obchodního systému, a zvýšila ambice těchto iniciativ. EU očekává, že Čína předloží návrh 

dohody o přístupu k veřejným zakázkám, který by odpovídal významu čínského trhu. 

C S B 

  16.35 EU by měla těsněji spolupracovat s Čínou při zvládání přírodních pohrom, humanitárních 
krizí a migrace. 

H G B 

16.36 
EU by měla nadále trvat na tom, aby Čína dodržovala své mezinárodní právní závazky 

v oblasti lidských práv, a to jak v Číně, tak v zahraničí, a měla by za tímto účelem s Čínou 
spolupracovat. 

A G B 

16.37 Měl by být zahájen pokročilý rozvojový dialog mezi EU a Čínou. J S B 

16.38 EU by měla využít závazků Číny v oblasti změny klimatu a posílit partnerství v této oblasti 
na dvoustranné i mnohostranné úrovni. 

F G B 

16.39 

Poslední pětiletý plán potvrdil, že téma životního prostředí je jednou z hlavních politických 
priorit. EU by na základě této skutečnosti měla vytvořit pozitivní společnou agendu 

v oblastech, jako je boj proti znečištění ovzduší, vody a půdy, oběhové hospodářství, 
udržitelné řízení mořských zdrojů a boj proti ohrožení přírodních stanovišť a biologické 

rozmanitosti. 

F S B 

16.40 EU by měla s Čínou úžeji spolupracovat v boji proti antimikrobiální rezistenci. G S B 
16.41 Pro zajištění maximálního dopadu jednání (EU) s Čínou je nutný komplexní přístup. B G U 

16.42 
Členské státy by měly v rámci svých dvoustranných vztahů s Čínou respektovat postoje, na 

nichž se EU shodla, a útvary Komise a ESVČ by měly zajistit, aby byly členské státy 
informovány v případech, kdy je třeba chránit zájmy EU. 

B G U 

16.43 

Cíle a priority pro provádění společné strategické agendy budou stanovovány na 
každoročních summitech EU-Čína a během dialogů na vysoké úrovni. 

I nadále by měly probíhat každoroční přezkumy strategické agendy EU-Čína na úrovni 
vyšších úředníků státní správy, s tím, že jejich výsledky budou představeny během summitu 

EU-Čína. 

A S U 

16.44 
EU bude spolupracovat s Čínou na posouzení účinnosti řady společných dialogů a případně 

je bude zefektivňovat, aby byly v souladu s prioritami EU. 
A G B 

16.45 
EU by měla i nadále zlepšovat své analytické schopnosti týkající se Číny a oslovovat budoucí 

generace čínských vedoucích představitelů ve všech oblastech. 
I G B 
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16.46 
[EU] by měla aktivně využívat dostupné mechanismy EU pro koordinaci, aby se podpořila 

svou jednotnost. 
B G U 

16.47 
Provádění strategie EU týkající se Číny by mělo být pravidelně kontrolováno v příslušných 

složeních Rady. Pokud dojde ke změně předpokládaných východisek, měla by být EU 
připravena svůj přístup aktualizovat. 

J S U 
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Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU 2018 

# Opatření Tém
a 

Typ 1 
O/S* 

Typ 2 
J/D** 

18.1 
Komise vypracuje metodiku k posuzování úrovní udržitelné konektivity v Evropě a v Asii a 

jejího hospodářského dopadu v EU a v jejích regionech. 
E S U 

18.2 Komise bude prosazovat výměnu údajů týkající se cel a digitálních dopravních koridorů a 
posuzovat rizika. 

H S U 

18.3 
Komise povede jednání se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Ázerbájdžánem, 

Tureckem a Katarem o dohodách o letecké dopravě a podepíše dvoustranné dohody 
o bezpečnosti letectví s Čínskou lidovou republikou (dále jen „Čína“) a Japonskem.

C S B 

18.4 Komise bude na mezinárodních fórech prosazovat dohody o dekarbonizaci dopravy, 
zejména v odvětví letecké a námořní dopravy. 

F S U 

18.5 Komise bude prosazovat digitalizaci a administrativní zjednodušení námořní dopravy v Asii a 
zemích v oblasti Černého moře a rovněž přijetí Rotterdamských pravidel. 

E S U 

18.6 
Komise přezkoumá možnost rozšíření mandátu koordinátora (koordinátorů) koridorů sítě 

TEN-T v EU na region, na nějž se vztahuje politika EU v oblasti rozšiřování a sousedství, a to 
v rámci plánovaného přezkumu nařízení o síti TEN-T, jenž musí být proveden do roku 2023. 

E S U 

18.7 Komise vypracuje normy pro etické využívání technologií budoucnosti, jako je umělá 
inteligence, a bude prosazovat plné dodržování odpovědného chování státu na internetu. 

A S U 

18.8 
Komise bude dále prosazovat program Erasmus a akce „Marie Curie-Skłodowska“ v Asii a 

související ujednání o vzájemnosti ke zvýšení možností výměny a mobility. 
I S U 

18.9 

Komise zintenzivní svou spolupráci s příslušnými třetími zeměmi, včetně platformy pro 
propojení mezi EU a Čínou, na podporu digitální ekonomiky, účinné dopravní konektivity a 
inteligentní, udržitelné, bezpečné a zabezpečené mobility na základě rozšíření sítě TEN-T a 

bude prosazovat rovné podmínky v oblasti investic. 

C S B 

18.10 Komise bude podporovat udržitelnou konektivitu v politických dialozích a dialozích o rozvoji 
vedených se třetími zeměmi 

E G U 

18.11 
Komise prohloubí spolupráci s příslušnými regionálními organizacemi v Asii a bude zavádět 

přístupy k regionální spolupráci v oblasti konektivity pro Asii. 
E G U 

18.12 
Komise bude spolupracovat s evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi a 

jejich národními členy za účelem účinného a společného vypracovávání potřebných 
technických norem, včetně prostřednictvím cílené technické pomoci a technické spolupráce. 

E G U 

18.13 

Komise bude spolupracovat s Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK OSN) za účelem 
sjednocení právního režimu pro přepravu zboží po železnici na celém euroasijském 
kontinentu a s Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) a 

Organizací pro spolupráci železnic (OSJD) s cílem rozšířit uplatňování unijních technických 
specifikací a rámců řízení bezpečnosti. 

E S U 

18.14 

Komise (a případně vysoký představitel) usnadní investice do euroasijské konektivity 
prostřednictvím investičních nástrojů a záruk za účasti evropských veřejných bank (EIB, 
EBRD a národní banky a instituce členských států) a mezinárodních finančních institucí 

v souladu s mezinárodními standardy a za rovných podmínek. 

C G U 

18.15 Komise (a případně vysoký představitel) zintenzivní spolupráci EU s Asijskou rozvojovou 
bankou a Asijskou bankou pro investice do infrastruktury 

E S U 

18.16 Komise (a případně vysoký představitel) zřídí obchodní poradní skupinu pro propojení mezi 
Evropou a Asií. 

J S U 

18.17 

Komise (a případně vysoký představitel) bude usilovat o větší transparentnost při zadávání 
veřejných zakázek týkajících se euroasijské infrastruktury, mimo jiné také prostřednictvím 
širšího přistoupení k Dohodě WTO o vládních zakázkách a přijetí standardů této dohody a 

podporou vytvoření zvláštních internetových stránek věnovaných veřejným zakázkám. 

C S U 
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EU-Čína – Strategický výhled 2019 

# Opatření Téma Typ 1 
O/S* 

Typ 2 
J/D** 

19.1 
EU posílí spolupráci s Čínou tak, aby společně dostály povinnostem ve všech třech pilířích 

Organizace spojených národů, jimiž jsou lidská práva, mír a bezpečnost a rozvoj. 
A G B 

19.2 V zájmu účinnějšího boje proti změně klimatu EU vyzývá Čínu, aby v souladu s cíli Pařížské 
dohody dosáhla vrcholu svých emisí do roku 2030. 

F S B 

19.3 EU prohloubí kontakty s Čínou, pokud jde o mír a bezpečnost, a naváže při tom na 
pozitivní spolupráci na společném komplexním akčním plánu pro Írán. 

H G B 

19.4 

Ve svém vlastním zájmu na stabilitě, udržitelném hospodářském rozvoji a řádné správě 
věcí veřejných v partnerských zemích bude EU rozhodněji uplatňovat stávající 

dvoustranné dohody a finanční nástroje a pomáhat Číně dodržovat stejné zásady tím, že 
bude uplatňovat strategii EU pro propojení Evropy a Asie. 

E S B 

19.5 

V zájmu dosažení vyváženějších a recipročnějších hospodářských vztahů vyzývá EU Čínu, 
aby splnila stávající závazky, jež si společně s EU stanovila. Patří sem reforma Světové 
obchodní organizace, zejména pokud jde o subvence a nucené transfery technologií, a 

uzavření dvoustranné dohody o investicích do roku 2020, dohody o zeměpisných 
označeních, jak nejrychleji to bude možné, a dohody o bezpečnosti letectví 

v nadcházejících týdnech. 

C S B 

19.6 
V zájmu podpoření reciprocity a otevření příležitostí k získání veřejných zakázek v Číně by 

Evropský parlament a Rada měly do konce roku 2019 přijmout nástroj pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek. 

C S B 

19.7 

Aby Komise zajistila, že budou zohledňovány nejen ceny, ale i vysoká úroveň pracovních a 
environmentálních norem, zveřejní do poloviny roku 2019 pokyny týkající se účasti 

zahraničních uchazečů a zboží na trhu EU s veřejnými zakázkami. Komise spolu s členskými 
státy vypracuje přehled o provádění stávajícího rámce, aby do konce roku 2019 zjistila 

jeho nedostatky. 

C S U 

19.8 
Aby Komise plně odstranila deformační účinky zahraničního státního vlastnictví a státního 

financování na vnitřním trhu, určí do konce roku 2019, jak vyřešit současné nedostatky 
v právních předpisech EU. 

D S U 

19.9 
V zájmu ochrany před potenciálními vážnými bezpečnostními dopady na kritickou digitální 
infrastrukturu je třeba stanovit společný přístup EU k bezpečnosti sítí 5G. V prvním kroku 

vydá Evropská komise doporučení v návaznosti na zasedání Evropské rady. 
B S U 

19.10 

Aby členské státy dokázaly odhalovat bezpečnostní rizika, která představují zahraniční 
investice do kritických aktiv, technologií a infrastruktury, a zvyšovat informovanost o nich, 

měly by zajistit rychlé, úplné a účinné provádění nařízení o prověřování přímých 
zahraničních investic. 

H S U 

Vysvětlivky: Barevné označení opatření a problémů vychází z přílohy VIII. 

Problémy: 

A) Prosazování hodnot EU spolu se třemi pilíři Organizace spojených národů (OSN), B) Zachování jednoty
EU, C) Reciprocita pro vyrovnaný vztah a rovné podmínky, D) Bránění škodlivému dopadu na vnitřní trh
EU, E) Udržitelný hospodářský rozvoj a řádná správa a řízení, F) Řešení klimatické změny a ochrana
životního prostředí, G) Globální záležitosti veřejného zdraví, H) Prohlubování angažovanosti v otázkách
míru a bezpečnosti, I) Posilování mezikulturního porozumění a spolupráce v oblasti inovací a J) Širší
zahraničně-politický přístup

Typ 1(*): O Obecné, S: Specifické: 

Typ 2(**): J: Jednostranné, D: Dvoustranné, Č: Čína. 
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Příloha VIII – Oblasti reakce EU na čínskou investiční strategii a 
sladění s riziky a příležitostmi, které Čína představuje 
Obrázek 15 – Přehledné uspořádání opatření vyplývajících ze strategie pro 
vztahy mezi EU a Čínou, které provedl EÚD 

Poznámka: Každé z rizik reprezentuje barevný puntík. Předmětem analýzy mapování jsou pouze vnější 
rizika. Příležitosti byly do této analýzy mapování zařazeny všechny. 

Zdroj: Analýza mapování EÚD 

LEGENDA: 2016 = 2018 = 2019 = specifické opatření=

Problémy Opatření Vnější rizika Příležitosti

Prosazování hodnot EU

Zachování jednoty EU

Reciprocita pro rovné 
podmínky

Bránění škodlivému 
dopadu na vnitřní trh

Udržitelný vývoj a řádná 
správa a řízení

Řešení klimatické změny a 
ochrana životního 

prostředí

Globální záležitosti 
veřejného zdraví

Prohlubování 
angažovanosti v otázkách 

míru a bezpečnosti

Posilování mezikulturního 
porozumění a spolupráce

Širší zahraničně-politický 
přístup

Jednostranné Dvoustranné
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• R.6
• R.10
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O.2
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O.1
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2016 2018 2019 2016 2018 2019
16.2 18.7 16.36 19.1 R.11

16.5 16.44

16.43

16.3 19.9 R.2

16.41

16.42

16.46

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

16.14 18.17 16.12 18.9 19.6 R.8 O.10

16.13 R.13

16.16

16.17

16.19

16.20

16.34

16.15* 19.8 R.7

R.9

16.4 18.1 16.21 19.4 R.14 O.2

16.10 18.5 16.22 R.15 O.3

18.6 16.24 R.16 O.4

18.10 16.27 O.6

18.11 16.32 O.7

18.12 O.8

18.13 O.9

18.15 O.11

18.4 16.38 19.2 R.17

16.39

16.40 O.2

18.2 19.10 16.25 19.3 R.1

16.26 R.4

16.28 R.12

16.29

16.30

16.31

16.35

18.8 16.18 O.1

16.23 O.13

16.45

16.6 18.16 16.33 R.3 O.12

16.7 16.37

16.8

16.9

16.47

VYSVĚTLIVKY: Obecné: XX.X Specifické: XX.X Termíny: XX.X Jednostranná čínská opatření: XX.X
XX.X*)

Jednostranná opatření 
EU/Číny

Dvoustranná opatření 
mezi EU a Čínou

(Specifické:

G) Globální záležitosti veřejného zdraví

J) Širší zahraničně-politický přístup

I) Posilování mezikulturního 
porozumění a spolupráce

H) Prohlubování angažovanosti
v otázkách míru a bezpečnosti

F) Řešení klimatické změny a ochrana
životního prostředí

E) Udržitelný hospodářský rozvoj a
řádná správa a řízení

D) Bránění škodlivému dopadu na
vnitřní trh EU

C) Reciprocita pro vyrovnaný vztah a
rovné podmínky

B) Zachování jednoty EU

A) Prosazování hodnot EU na základě 
3 pilířů OSN

PROBLÉMY OPATŘENÍ Rizika Příležitosti
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Zkratková slova a zkratky 
AAR: výroční zpráva o činnosti 

ADB: Asijská rozvojová banka 

AIIB: Asijská banka pro investice do infrastruktury 

AMP: roční plán řízení 

AMPR: roční zpráva o řízení a výkonnosti 

BRI: iniciativa Jeden pás, jedna cesta (novodobá Hedvábná stezka) (BRI) 

CAI: komplexní dohoda o investicích 

CEEC: země střední a východní Evropy 

COSO: Výbor sponzorských organizací Treadwayovy komise 

COVID-19: onemocnění způsobené koronavirem, který se objevil v roce 2019 

CWP: pracovní program Komise 

DPH: daň z přidané hodnoty 

EBRD: Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

ECB: Evropská centrální banka 

EHK OSN: Evropská hospodářská komise OSN 

EIF: Evropský investiční fond 

EK: Evropská komise 

EPRS: Výzkumná služba Evropského parlamentu 

ESVČ: Evropská služba pro vnější činnost 

EU: Evropská unie 

FTA: dohoda o volném obchodu 

G20: mezinárodní fórum pro vlády a centrální banky z 19 států a EU 

GMF: Německý Marshallův fond  
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GPA: dohoda o vládních zakázkách 

GŘ: generální ředitelství 

HDP: hrubý domácí produkt 

IFI: Mezinárodní finanční instituce 

IKT: informační a komunikační technologie 

IP: duševní vlastnictví 

MERICS: Mercator Institute for China Studies 

MIC 2025: (strategie) Vyrobeno v Číně 2025 

MMF: Mezinárodní měnový fond 

MP: memorandum o porozumění 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSID: Organizace pro spolupráci železnic 

OSN: Organizace spojených národů 

OTIF: Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu 

PHEIC: ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu 

PI: portfoliové investice 

PZI: přímé zahraniční investice 

SOE: státní podniky 

SPE: jednotka pro speciální účel 

SVS: Společné výzkumné středisko 

TEN-T: transevropské sítě 

US: Spojené státy 

VFR: víceletý finanční rámec 
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VP/MK: vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (a 
místopředseda Evropské komise) 

WHO: Světová zdravotnická organizace 

WTO: Světová obchodní organizace 
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Glosář 
Čínská státem řízená investiční strategie: současné čínské politiky, které podporují a 
finančně motivují soukromé společnosti i státní podniky (SOE) k investování v zahraničí.  

Databáze zahraničního vlastnictví Společného výzkumného střediska (EK-SVS): 
databáze Komise uvádějící aktiva společností kontrolovaných zahraničními vlastníky a 
investice v klíčových sektorech ze strany subjektů ze zemí mimo EU. 

Dodavatelský řetězec: systém organizací, osob, aktivit, informací a zdrojů podílejících 
se na výrobě produktu nebo služby a jejich dodání zákazníkovi.  

Dohoda o vládních zakázkách: dohoda mezi 19 členy WTO, včetně EU, o vzájemném 
otevření svých trhů s vládními zakázkami. 

Finanční nástroj: finanční podpora, která má formu kapitálových či kvazikapitálových 
investic, půjček nebo záruk anebo jiných nástrojů pro sdílení rizik.  

Hospodářský koridor: propojené sítě infrastruktury přes mezinárodní hranice, které 
mají usnadnit obchod a stimulovat hospodářský rozvoj.  

Hrubý domácí produkt (HDP): standardní ukazatel bohatství země vycházející z celkové 
hodnoty zboží a služeb zde vyrobených (zpravidla během jednoho roku). 

Index regulatorní úpravy PZI: ukazatel OECD, který měří omezení, jež státy OECD a 
státy G20 uplatňují na zahraniční přímé investice. 

Iniciativa Jeden pás, jedna cesta (novodobá Hedvábná stezka) (BRI): čínská investiční 
strategie zaměřující se na infrastrukturu propojení zahájená v roce 2013, jejímž cílem 
je zvýšení vlivu státu v zahraničí. 

Jednotka pro speciální účel: právní subjekt vytvořený ke konkrétním a/nebo dočasným 
cílům. 

Memorandum o porozumění: dohoda mezi dvěma nebo více stranami, že budou 
v konkrétní věci spolupracovat, aniž by přijaly právní závazek. 

Prověřování PZI: vyhodnocování pravděpodobnosti, že přímé investice budou mít 
negativní dopad na zemi, ve které se provádí. 

Přímé zahraniční investice (PZI): přímé nebo nepřímé držení 10 % či více hlasovacích 
práv v podniku, který sídlí v jedné ekonomice, investorem, který sídlí v jiné ekonomice. 
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Rámec spolupráce 17+1: fórum pro spolupráci mezi Čínou a 17 zeměmi střední a 
východní Evropy (CEEC). Patří sem 12 členských států EU. 

Společný podnik: dva nebo více podniků, které kombinují své zdroje k dosažení 
konkrétních obchodních cílů a současně si zachovávají svou samostatnou identitu. 

Státní podniky: Subjekt, který vykonává obchodní činnost, avšak je pod významnou 
kontrolou státu prostřednictvím plného nebo významného vlastnického vztahu.  

Vyrobeno v Číně 2025 (MIC 2025): čínská investiční strategie zahájená v roce 2015 a 
zaměřená na zboží s vysokou přidanou hodnotou pro vývoz i domácí spotřebu. 

Zajištění: aktivum vzaté jako pojištění nebo zajištění při poskytnutí půjčky, které 
v případě nesplácení propadá. 

Zařízení 5G: technologický standard páté generace pro mobilní telefonní sítě. 
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Tým EÚD 
Tento přezkum EÚD „Reakce EU na čínskou státem řízenou investiční strategii“ 
poskytuje přehled o investiční strategii Číny a shrnuje výzvy, které tato strategie 
představuje pro orgány EU a členské státy. 

Tuto zprávu přijal senát V, Financování a správa EU, jemuž předsedá člen EÚD Tony 
Murphy. Realizaci úkolu vedla členka EÚD Annemie Turtelboomová a podporu jí 
poskytovali vedoucí kabinetu Florence Fornaroliová a tajemník kabinetu Celil Ishik, 
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