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Bemærkning om covid-19-pandemien 
Vores analysearbejde blev afsluttet inden udbruddet af covid-19, så der tages i dette 
dokument ikke højde for politiske udviklinger eller andre ændringer opstået som 
reaktion på pandemien. 

Om denne analyse: 

Kina har siden 1980'erne fulgt en "statsdrevet investeringsstrategi" for at 
understøtte en stærk, eksportdrevet økonomi. Vi undersøgte EU's reaktion på denne 
strategi. 

Vores analyse viste, at det var svært at fremskaffe fuldstændige og rettidige data og 
således få et overblik over de investeringer, der indgår i Kinas investeringsstrategi i 
EU. Desuden fandt vi ingen formaliseret omfattende analyse af risiciene og 
mulighederne for EU. De fremtidige udfordringer består i at forbedre udarbejdelsen 
og gennemførelsen af EU-Kina-strategien og at sørge for bedre rapportering og 
evaluering. En yderligere udfordring består i at koordinere EU-institutionernes og 
medlemsstaternes reaktion ved at fremme informationsudveksling. 
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Resumé 
I I de sidste to årtier har Kina udviklet sig til en betydelig økonomisk aktør på den 
internationale scene. Kina har siden 1980'erne fulgt en "statsdrevet 
investeringsstrategi" for at understøtte en stærk, eksportdrevet økonomi. "Ét bælte, 
én vej"-initiativet og Made in China 2025 er de mest betydningsfulde kinesiske 
investeringsstrategier for økonomisk vækst. De sigter mod at øge Kinas indflydelse i 
udlandet, herunder i EU og de enkelte EU-medlemsstater. 

II Vi mente, at det ville være aktuelt og hensigtsmæssigt, at vi ud fra vores perspektiv 
som eksterne revisorer analyserede EU's reaktion på Kinas statsdrevne 
investeringsstrategi, som skaber udfordringer for EU på grund af Kinas voksende 
betydning som økonomisk aktør. Især kinesiske statsejede virksomheder, der nyder 
godt af finansiering fra den kinesiske stat, indgår i investeringsstrategien. I henhold til 
EU's regler ville lignende tilskud fra en medlemsstat blive betragtet som statsstøtte. 
Denne forskel gør det svært for EU at opnå lige konkurrencevilkår i forhold til Kina. 

III Dette er ikke en revision, men en analyse af offentligt tilgængelige oplysninger, 
der stammer fra undersøgelser, artikler og akademiske publikationer, som er samlet til 
formålet. Vores analyse giver et overblik over Kinas investeringsstrategi og kortlægger 
de udfordringer (risici og muligheder), som strategien medfører for EU. Vi undersøgte 
EU's reaktion på Kinas investeringsstrategi i form af både EU-institutionernes initiativer 
og medlemsstaternes individuelle reaktioner over for Kina. 

IV Vores analyse viste, at det var svært at fremskaffe fuldstændige og rettidige data 
og således få et overblik over de investeringer, der indgår i Kinas investeringsstrategi i 
EU. Desuden fandt vi ingen formaliseret omfattende analyse af risiciene og 
mulighederne for EU. Aktionerne i de tre nylige nøgledokumenter vedrørende EU-Kina-
strategien dækker alle risici og muligheder undtagen tre risici. 

V Både EU og medlemsstaterne har beføjelser på politikområder vedrørende EU's 
reaktion på Kinas investeringsstrategi. På politikområder, hvor en samordnet EU-
tilgang kunne være en fordel, indebærer delingen af beføjelser mellem EU og 
medlemsstaterne, at der er flere beslutningstagere (f.eks. EU-institutioner og nationale 
regeringer), som eventuelt har forskellige holdninger og tilgange. Det kan gøre det 
vanskeligt at imødegå de udfordringer, EU som helhed står over for, på en rettidig og 
koordineret måde. 
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VI Forskellige kilder indikerer, at medlemsstaterne ofte handler bilateralt over for 
Kina i overensstemmelse med deres egne nationale interesser, og at de ikke altid 
underretter eller koordinerer med Kommissionen, hvor det er nødvendigt. Derfor er 
det på visse områder svært for EU-institutionerne og medlemsstaterne at sikre en 
koordineret reaktion. 

VII Vi fremhæver udfordringer knyttet til de identificerede risici. Vi drøftede disse 
med Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og 
refererer i relevante tilfælde deres holdninger til udfordringerne: 

1) Hvordan der kan leveres mere fuldstændige og rettidige data og statistikker om 
investeringer, som indgår i den kinesiske investeringsstrategi i EU, med henblik på 
at sikre et bedre grundlag for EU's politiske beslutningstagning vedrørende Kina 

2) Hvordan der kan foretages en formaliseret, omfattende og aktuel analyse af 
risiciene og mulighederne for EU med henblik på at imødegå alle de udfordringer, 
som den kinesiske investeringsstrategi medfører 

3) Hvordan der kan sikres bedre gennemførelse af de 74 aktioner i EU-Kina-
strategien - navnlig dem, der fremmer gensidighed og forebygger 
konkurrenceforvridende virkninger på EU's indre marked - samt hvordan de 
resterende risici kan imødegås 

4) Hvordan EU's beslutningstagere kan sættes i stand til bedre at fastlægge og 
overvåge EU-Kina-strategien ved at foretage en forudgående vurdering af den EU-
finansiering, som er nødvendig for at gennemføre strategiens aktioner, øremærke 
denne finansiering og udarbejde en oversigt over de relaterede udgifter 

5) Hvordan det kan sikres, at de udfordringer, der udspringer af Kinas 
investeringsstrategi, imødegås ved at forstærke resultatmåling, overvågning, 
rapportering og evaluering i forbindelse med EU-Kina-strategien 

6) Hvordan EU-institutionernes og medlemsstaternes reaktion kan koordineres 
bedre ved at fremme informationsudveksling mellem dem om samarbejde 
mellem EU og Kina. 
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1. Indledning 
01 I de sidste to årtier har Kina udviklet sig til en betydelig økonomisk aktør på den 
internationale scene. Dermed er Kina blevet en vigtig global geopolitisk aktør (jf. 
figur 1). EU er Kinas største handelspartner, mens Kina er EU's næststørste 
handelspartner. 

Figur 1 - Demografiske og økonomiske data for tre store økonomier 

 
Kilde: Verdensbanken - "BNP (løbende priser, USD)" "BNP pr. indbygger (faste 2010-priser, USD)", 
"Befolkning i alt" "Betalingsbalancesaldo (% af BNP)"; World Development Indicators, 
Verdensbankgruppen og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) - statistiske 
data. 
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02 Kinas økonomiske politik og handelspolitik er kendetegnet ved flere 
udviklingsstrategier, hvor statsdrevne investeringer har sat Kina i stand til at blive en 
global økonomisk aktør. Kinesiske virksomheder tilskyndes til at investere i udlandet, 
især i strategiske sektorer (f.eks. energi, telekommunikation og jernbanesystemer), og 
de statsejede virksomheder nyder godt af finansiering fra den kinesiske stat. Dette kan 
medføre en betydelig konkurrenceforvridning, især på EU's indre marked, fordi 
kinesiske statsejede virksomheder ikke er underlagt EU's regler om statsstøtte. EU har 
forpligtet sig til at sikre lige konkurrencevilkår for EU-virksomheder, der skal 
konkurrere med kinesiske virksomheder. 

03 "Ét bælte, én vej"-initiativet er Kinas mest betydningsfulde investeringsstrategi 
for økonomisk vækst. En af dets politiske målsætninger er at øge Kinas indflydelse i 
udlandet, herunder i EU og de enkelte EU-medlemsstater. "Ét bælte, én vej"-initiativet 
fremmer Kinas geostrategiske ambitioner om global ekspansion ved at understøtte 
indenlandsk vækst, udvikle regional og global konnektivitet, indføre kinesiske 
standarder i udviklingslande og sikre yderligere handelslettelser mellem markederne 
under initiativet. 

04 Kinas investeringsstrategi er blevet mødt med både ros og kritik fra det 
internationale samfund. På den ene side kan det økonomiske udbytte af strategien 
indvirke positivt på både EU's økonomi og verdensøkonomien, f.eks. ved at fremme 
vækst og beskæftigelse. Endvidere anerkendes det, at Kinas rekordhøje vækst og 
vellykkede planer om at udrydde fattigdom har medført, at over 850 millioner kinesere 
ikke længere er fattige, idet fattigdomsraten faldt fra 88,3 % i 1981 til 1,9 % i 20131. På 
den anden side er der også i EU blevet talt med bekymring om afhængigheden af 
kinesiske investeringer i strategiske brancher, koncentrationen af investeringer i 
følsomme eller strategisk vigtige sektorer og manglen på gensidighed i forbindelse 
med adgangen til EU's indre marked2. 

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

development", Verdensbankgruppen, rapport nr. 113092-CN, 2017. 

2 Hanemann, T. & Huotari, M., "EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment 
relations", Rhodium Group og Mercator Institute for China Studies, MERICS, 
17. august 2018. 
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05 Som EU's eksterne revisor har Den Europæiske Revisionsret sit helt eget 
perspektiv på EU's politikker, initiativer og finanser. Vi mente, at det i lyset af Kinas 
voksende økonomiske betydning på den internationale scene ville være aktuelt og 
hensigtsmæssigt at undersøge EU's reaktion på Kinas statsdrevne investeringsstrategi 
("Kinas investeringsstrategi"), som skaber ovennævnte udfordringer. EU's reaktion på 
Kinas investeringsstrategi omfatter både initiativer ledet af EU-institutionerne og 
medlemsstaternes individuelle aktioner over for Kina. EU har som grundregel fastsat, 
at samarbejdet med Kina skal være principfast, praktisk og pragmatisk, idet EU's 
interesser og værdier fastholdes og fremmes3. 

                                                                 
3 Europa-Kommissionen, HR/NF, "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk 

perspektiv", fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet, 
JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12. marts 2019, s. 1. 
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2. Analysens omfang og metode 
06 Vi undersøgte EU's reaktion på Kinas investeringsstrategi. Efter vores opfattelse 
omfatter denne reaktion både EU-institutionernes initiativer og medlemsstaternes 
individuelle reaktioner over for Kina. Vores analyse giver et overblik over Kinas 
investeringsstrategi og kortlægger de udfordringer (risici og muligheder), som 
strategien medfører for EU-institutionerne og medlemsstaterne. Desuden beskriver vi, 
hvordan EU-institutionerne: 

o udviklede EU-Kina-strategien 

o tilpassede strategien for at reagere på udfordringerne 

o gennemfører, overvåger, rapporterer om og evaluerer strategien. 

Vi beskriver også, hvordan medlemsstaterne reagerede på Kinas investeringsstrategi. 
Endelig identificerer vi i vores afsluttende bemærkninger de centrale fremtidige 
udfordringer for EU. 

07 Dette er ikke en revision, men en analyse af offentligt tilgængelige oplysninger, 
der stammer fra undersøgelser, artikler og akademiske publikationer, som er samlet til 
formålet frem til marts 2020. Analysen bygger også på offentlige dokumenter fra 
Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten), interview med deres medarbejdere og bidrag fra eksperter på 
området (jf. bilag I). 
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3. Kinas statsdrevne 
investeringsstrategi 

Beskrivelse af Going Global-strategien 

08 Kina er siden 1980'erne vokset til en global økonomi og agter at fortsætte på sin 
vækstkurs. Kinas andel af det globale bruttonationalprodukt (BNP) steg fra under 3 % i 
1980 til 16 % i 2018 (jf. figur 2). Væksten blev grundlæggende drevet af Going Global-
strategien, der så dagens lys i 1999, to år før Kina blev optaget i 
Verdenshandelsorganisationen (WTO). Going Global-strategien var primært fokuseret 
på at importere olieressourcer og andre råstoffer til landets arbejdskraftintensive 
økonomi, mens industrivarer med lav værditilvækst (fra sværindustrien, f.eks. jern, stål 
og basismaskiner)4 hovedsagelig blev eksporteret globalt. I 2018 forudså Den 
Internationale Valutafond (IMF), at Kina inden udgangen af 2030 kunne overhale USA 
som verdens største økonomi, målt i nominelt BNP5. 

                                                                 
4 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, "Belt and Road Initiative in the 

global trade, investment and finance landscape", OECD Business and Finance Outlook 2018, 
OECD Publishing, Paris, 2018, s. 24. 

5 Den internationale Valutafond, "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, Landerapport nr. 18/240, IMF, juli 2018, s. 1. 
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Figur 2 - Procentandele af det globale BNP (løbende priser, USD) 

 
Kilde: "BNP (løbende priser, USD)", Data Bank - World Development Indicators, Verdensbankgruppen. 
Senest opdateret 9.4.2020. 

09 Frem til 2008 havde Kina konstant en høj årlig BNP-vækst. Vækstraten aftog i 
kølvandet på finanskrisen i 2008 (jf. figur 3), hovedsagelig på grund af en reduceret 
eksport af varer med lav værditilvækst. Kina oplever stadig betydelig vækst fra år til år 
- med en stigning i BNP på 6,6 % i 2018 - sammenlignet med EU, hvis BNP steg med 
2,0 % det år6. I løbet af det seneste årti er Going Global-strategien blevet tilpasset en 
økonomi med større fokus på produktion af varer med høj værditilvækst, så den bl.a. 
omfatter udbyggelse af infrastruktur til fremme af regional og international handel. 

                                                                 
6 Verdensbanken, "BNP-vækst (årligt i %)", World Development Indicators, 

Verdensbankgruppen. 
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Figur 3 - BNP-vækst, årlige ændringer i % fra 2001 til 2018 

 
Kilde: Verdensbanken, "BNP-vækst (årligt i %)", World Development Indicators, Verdensbankgruppen.  

10 To centrale strategier blev udarbejdet med henblik på yderligere at udvikle Kinas 
globale konkurrenceevne: konnektivitetsstrategien "ét bælte, én vej"-initiativet, der 
blev lanceret i 2013, og industristrategien Made in China 2025, der blev lanceret i 
2015. Vi definerer disse initiativer som Kinas statsdrevne investeringsstrategi, der 
giver kinesiske statsejede virksomheder og private virksomheder støtte og økonomisk 
tilskyndelse til at investere i strategiske sektorer i udlandet. 

11 I løbet af det seneste årti har Kina engageret sig mere i konnektivitet via "ét 
bælte, én vej"-initiativet, som er en langsigtet overordnet strategi bestående af mange 
forskellige investeringsprojekter, der hovedsagelig fokuserer på opbygning af 
transport- og energiinfrastruktur, handelsforbedringer og udvikling af digitale net. 
Investering i den digitale økonomi og innovationsdrevet udvikling er prioritetsområder 
i "ét bælte, én vej"-initiativet7. 

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

Forum for International Cooperation (BRF)", Second Belt and Road Forum for International 
Cooperation, 28. april 2019; Eder, Arcesati, Mardell, "Networking the Belt and Road - The 
future is digital", Mercator Institute for China Studies, MERICS, 28. august 2019. 
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12 I 2013 lancerede Kina "ét bælte, én vej"-initiativet, som vi kender det i dag - 
bestående af det økonomiske silkevejsbælte og den maritime silkevej - med sigte på 
at fremme regional økonomisk vækst. Figur 4 viser "ét bælte, én vej"-initiativets 
geografiske udbredelse via "økonomiske korridorer", som er specifikke geografiske 
områder i de omfattede lande. Initiativet strækker sig over 64 økonomier, som tegner 
sig for over en tredjedel af det globale BNP og over halvdelen af verdens befolkning8. 
"Ét bælte, én vej"-initiativet har fået større og større betydning i de seneste år og blev 
derfor indskrevet i det kinesiske kommunistpartis forfatning i 2017. Det har sikret en 
konstant strøm af midler til initiativets projekter9. 

  

                                                                 
8 Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), "Belt and Road Initiative in 

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

9 Eder, T., "Mapping the Belt and Road Initiative - This is where we stand", Mercator Institute 
for China Studies, MERICS, 7. juni 2018. 
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Figur 4 - "Ét bælte, én vej"-initiativet: de seks økonomiske korridorer 

 
Note: Latinamerika er også omfattet af "ét bælte, én vej"-initiativet10. 

Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), "Belt and Road Initiative in the 
global trade, investment and finance landscape", OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD 
Publishing, Paris, 2018, s. 11. 

13 Tekstboks 1 giver et eksempel på kinesiske investeringer i infrastruktur i en af de 
seks økonomiske korridorer. 

                                                                 
10 Teufel Dreyer, J., "The Belt, the Road, and Latin America", Foreign Policy Research Institute, 

juni 2019. 
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Tekstboks 1 

Eksempel på kinesiske investeringer i infrastruktur langs den nye 
eurasiske landbrokorridor 

Den 305 km lange Khorgos-Almaty-vej langs den nye eurasiske landbrokorridor 
blev i 2018 opgraderet fra en tosporet til en firesporet hovedvej. Vejen forbinder 
den kinesiske grænseby Khorgos med byen Almaty i Kasakhstan, et af 
Centralasiens økonomiske knudepunkter. Rejsetiden ad vejen mellem de to byer 
er nu blevet 40 % kortere, og transportomkostningerne er faldet fra 0,26 USD til 
0,24 USD pr. køretøjskilometer11. 

14 Fra lanceringen af "ét bælte, én vej"-initiativet i 2013 til dets forventede 
afslutning i 2049 skønnes Kina at ville investere mellem 1 billion og 8 billioner USD 
under initiativet12. Det store interval skyldes, at der kun foreligger begrænsede data 
om initiativets størrelse og omfang. Bilag II giver et overblik over "ét bælte, én vej"-
initiativets definition, mål, investeringer og finansiering. 

15 Med hensyn til Kinas investeringer i EU er det ikke altid muligt at klassificere de 
pågældende projekter som relaterede til "ét bælte, én vej"-initiativet. Der findes ingen 
offentligt tilgængelig liste over officielle projekter under "ét bælte, én vej"-initiativet 
og heller ingen liste over medlemsstaternes bidrag til finansielle institutioner, der er 
involveret i initiativet, såsom Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB) og Den Asiatiske 
Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB). Projekterne under "ét bælte, én vej"-initiativet 
finansieres hovedsagelig af kinesiske statsejede virksomheder, herunder statsejede 
politisk styrede banker og kommercielle banker (jf. figur 12 i bilag II), der nyder godt af 
finansiering fra den kinesiske stat. I henhold til EU's regler ville lignende tilskud fra en 
medlemsstat blive betragtet som statsstøtte. Denne forskel kan forvride konkurrencen 
på EU's indre marked og gør det svært at opnå lige konkurrencevilkår mellem Kina og 
EU13. Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten har fremhævet, at 

                                                                 
11 "Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors", s. 50-51, 

Verdensbankgruppen, juni 2019. 

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

13 EU's Handelskammer i Kina, "The Road Less Travelled: European Involvement in China’s Belt 
and Road Initiative", 2020, s. 2. 
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hvidbogen om lige konkurrencevilkår i forbindelse med udenlandske subsidier14 - som 
delvis skal adressere dette forhold - blev offentliggjort i juni, dvs. efter afslutningen af 
vores analysearbejde. Desuden er der risiko for, at miljøstandarder, sociale standarder 
og forvaltningsstandarder ikke overholdes tilstrækkeligt15 under gennemførelsen af 
disse projekter. "Ét bælte, én vej"-initiativet er et komplekst initiativ under stadig 
udvikling, så det er et "mål i bevægelse" for EU's beslutningstagere. 

16 I 2015 blev industristrategien Made in China 2025 (MIC 2025) indført som en 
tiårig politik, og den repræsenterede en tilpasning til en økonomi med større fokus på 
sektorer med høj værditilvækst, indenlandsk forbrug og eksport. Dette viste Kinas 
ambition om at blive en global magt på teknologiområdet. Det er svært at sætte tal på, 
hvor meget denne strategi koster, da der bruges forskellige finansielle redskaber, men 
Mercator Institute for China Studies (MERICS) har rapporteret, at over 1 800 statslige 
industriinvesteringsfonde med relation til denne strategi har en samlet størrelse på ca. 
tre billioner CNY16 (390 milliarder euro). 

Overblik over kinesiske investeringer i EU 

17 Det er ikke muligt at give et nøjagtigt samlet billede af Kinas investeringer i EU 
under Kinas statsdrevne investeringsstrategi (dvs. "ét bælte, én vej"-initiativet og 
MIC 2025), fordi de offentligt tilgængelige oplysninger er begrænsede (jf. punkt 15 
og 16). Derfor har vi benyttet data om Kinas samlede udenlandske direkte 
investeringer i EU til at foretage en overordnet analyse. Vi har gennemgået de samlede 
udenlandske direkte investeringer (Foreign Direct Investments (FDI)) (jf. tekstboks 2) 
fra Kina (inkl. Hongkong) i EU i de seneste år.  

                                                                 
14 Europa-Kommissionen (2020), Hvidbog om lige konkurrencevilkår i forbindelse med 

udenlandske subsidier, Bruxelles, 17.6.2020, COM(2020) 253 final. 

15 "Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors", s. 111-112., 
Verdensbankgruppen. 

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. juli 
2019, s. 12. 
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Tekstboks 2 

Udenlandske direkte investeringer (FDI) 

FDI defineres af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) 
som en kategori af grænseoverskridende investering foretaget af en person 
resident i én økonomi med det formål at etablere en varig interesse i et 
foretagende, som er resident i en anden økonomi. 

Der foreligger et sådant forhold, hvis en investor, der er resident i én økonomi, 
direkte eller indirekte ejer 10 % eller mere af stemmeretten i et foretagende, som 
er resident i en anden økonomi. 

FDI-positioner (beholdninger) er investeringernes værdi ultimo året og 
repræsenterer nettoværdien af de akkumulerede FDI erhvervet i tidligere år, mens 
FDI-transaktioner (strømme) er udtryk for værdien af investeringstransaktionerne 
i årets løb. 

Restriktioner på udenlandske investeringer i EU 

18 OECD's indeks over reguleringsmæssige FDI-restriktioner måler de lovfæstede 
restriktioner på udenlandske direkte investeringer i mange lande, herunder alle OECD- 
og G20-lande. Der er fire hovedtyper af FDI-restriktioner: begrænsninger på 
udenlandske egenkapitalinvesteringer, screening- eller godkendelsesmekanismer, 
begrænsninger på ansættelse af udlændinge som nøglemedarbejdere samt 
operationelle restriktioner (dvs. vedrørende filialer, hjemtagelse af kapital eller 
jordbesiddelse). 

19 Figur 5 viser, hvor restriktive EU-medlemsstaterne og andre udvalgte lande 
(herunder Kina) er med hensyn til udenlandske investeringer. Selv om niveauet af 
restriktioner varierer inden for EU, har EU som helhed en meget åben 
investeringsordning med få restriktioner sammenlignet med resten af verden. EU tager 
netop gerne imod udenlandske investeringer som en kilde til vækst og beskæftigelse, 
idet de forbinder virksomheder i EU med de globale værdikæder. EU er verdens 
førende destination for FDI. I 2017 tegnede EU sig for over en tredjedel (35 %) af 
verdens indgående investeringspositioner17. 

                                                                 
17 Eurostat, "World direct investment patterns", juli 2018. 
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Figur 5 - OECD's 2018-indeks over reguleringsmæssige FDI-restriktioner 

 
Note: En indeksværdi på 0 betyder, at landet er åbent. En indeksværdi på 1 betyder, at landet er lukket. 
Jo højere værdi mellem 0 og 1, desto mere lukket er landet. 

Kilde: "OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year", OECD. Stat. 

20 Kina er mindre åbent for investeringer end EU. Kinas ordning for udenlandske 
investeringer, herunder landets "negativlister", begrænser udenlandske investorers 
adgang til det kinesiske marked i adskillige sektorer, herunder flere af de sektorer, der 
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defineres som teknologiske nøglesektorer i MIC 2025-strategien18. Ifølge 
Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) er europæiske virksomheder i nogle 
sektorer tvunget til at indgå joint ventures med kinesiske virksomheder og overføre 
teknologi. Også efter deres indtræden på markedet er europæiske virksomheder 
mindre gunstigt stillet end deres kinesiske modparter på grund af den kinesiske 
lovgivning og den ulige adgang til det kinesiske marked og til statslig finansiering19. 
Tabel 1 viser en oversigt over sektorspecifikke restriktioner på udenlandske 
investeringer i Kina sammenlignet med EU. 

Tabel 1 - Sektorspecifikke restriktioner på udenlandske investeringer i 
Kina sammenlignet med EU 

Sektorer Kinas investeringsordning 
for EU-investorer 

EU's investeringsordning 
for kinesiske investorer 

Efterforskning og udvinding af olie 
og naturgas Kun joint ventures Ingen restriktioner 

Trykkerivirksomhed Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Bilproduktion Maks. 50 % Ingen restriktioner 

Reparation, konstruktion og 
produktion af skibe Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Konstruktion og produktion af fly Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Produktion af satellitbåret tv-
transmission Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Kernekraftværker Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Anlæggelse og drift af elnet Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Anlæggelse og drift af 
jernbanenet Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Anlæggelse og drift af civile 
lufthavne Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

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

Position Paper, EU's Handelskammer i Kina, 29. september 2019, s. 99. 

19 Preziosi, N., et al. (red.) Dias et al., "China - Challenges and Prospects from an Industrial and 
Innovation Powerhouse", Det Fælles Forskningscenter, Publikationskontoret, Luxembourg, 
2020. 
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Sektorer Kinas investeringsordning 
for EU-investorer 

EU's investeringsordning 
for kinesiske investorer 

Telekommunikationsselskaber Kun minoritetsandel Ingen restriktioner 

Banker Maks. 20 % Ingen restriktioner 

Forsikringsselskaber Maks. 50 % Ingen restriktioner 

Kilde: Baseret på Holslag, J., "The Silk Road Trap", Medford, Polity Press, 2019. Da de kinesiske 
restriktioner på udenlandske investeringer ajourføres regelmæssigt, tages der forbehold for ændringer 
med hensyn til oplysningerne i denne tabel. 

Omfanget af de kinesiske investeringer i EU 

21 EU overvåger investeringer fra tredjelande (herunder Kina) ved hjælp af 
forskellige kilder. De vigtigste kilder er de officielle statistikker, der udarbejdes af 
Kommissionens statistiske kontor (Eurostat), og de oplysninger om investeringer fra 
private kilder, som udarbejdes af Kommissionens Generaldirektorat for Handel 
(GD TRADE) og Det Fælles Forskningscenter (JRC) (f.eks. Kommissionens database over 
udenlandsk ejerskab, EC-JRC Foreign Ownership Database). GD TRADE gør også brug 
af data fra Rhodium Groups "EU-China Investment Monitor". 

22 Eurostat offentliggør data om FDI-beholdninger og FDI-strømme til og fra EU-
medlemsstaterne. Dataene er baseret på erklæringer fra disse medlemsstater og 
statistikkontorer i tredjelande20. Disse FDI-statistikker er ikke rettidige, da de 
offentliggøres mellem 12 og 24 måneder efter et givet år. Desuden er de 
fragmenterede og ufuldstændige, så det er svært at få et overblik. Eksempelvis viser 
de kun den umiddelbare investors oprindelsessted (hjemsted) og viser dermed ikke 
længere investeringskæder såsom investeringer, der kanaliseres via en special purpose 
entity (SPE) i et andet land (f.eks. med skattemæssige formål). Bilag III viser en 
oversigt over FDI-statistikkernes begrænsninger. Desuden er der problemer knyttet til 
den metode, som det kinesiske handelsministerium anvender til at udarbejde de 
offentliggjorte investeringsstatistikker21. 

                                                                 
20 Eurostats database, Europa-Kommissionen, 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 Vores gennemgang af statistikkerne fra Eurostat viser, at Kinas investeringer i EU 
er steget, men at de fortsat er forholdsvis lave. I 1995 tegnede kinesiske investorer sig 
kun for 0,3 % af FDI i EU. Figur 6 viser, hvordan Kinas andel af de samlede FDI i EU er 
steget i årene 1995, 2005 og 2015. Ved udgangen af 2018 var andelen steget til 3 %22, 
så de kinesiske FDI (beholdninger) i EU udgjorde 202 milliarder euro. Finanscentre 
med gunstige skatteforhold kan tiltrække et højt FDI-niveau23, hvilket betyder, at 
Luxembourg er EU's største modtager af investeringer fra Kina med 
82,5 milliarder euro, efterfulgt af Nederlandene. Bilag IV viser en oversigt over de 
kinesiske FDI i EU. 

Figur 6 - Stigning i den samlede andel af kinesiske FDI (beholdninger) i EU 
i årene 1995, 2005 og 2015 

 
Kilde: Europa-Kommissionen, "Commission Staff Working Document accompanying the document 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for 
screening of foreign direct investments into the European Union", SWD(2017)/0297 final - 2017/0224 
(COD), Bruxelles, 13. september 2017. 

24 Som reaktion på de officielle FDI-statistikkers begrænsninger har Kommissionen 
(GD TRADE) oprettet en ny ikkeoffentlig database, nemlig databasen over udenlandsk 
ejerskab "EC-JRC Foreign Ownership Database", som bygger på virksomhedsdata 

                                                                 
22 Eurostat, "Foreign Direct Investment stocks at the end of 2018", marts 2020. 

23 "The Rise of Phantom Investments", IMF, september 2019. 
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(f.eks. de enkelte virksomheders balance) indhentet fra databaser såsom Orbis og 
Zephyr24. EC-JRC Foreign Ownership Database viser udenlandsk ejerskab af over 50 % 
af kapitalen i unoterede selskaber og ejerskab af den eller de største aktieposter i 
børsnoterede selskaber. Disse oplysninger kan bruges til at identificere den egentlige 
ejer af investeringen og giver mulighed for en mere granulær sektorklassifikation end 
FDI-statistikkerne. I lighed med FDI-statistikkerne er denne database ikke fuldstændig, 
fordi den ikke omfatter små virksomheder, der er fritaget for at offentliggøre deres 
balance, og generelt heller ikke omfatter finansiel leasing. 

25 Ifølge EC-JRC Foreign Ownership Database udgjorde de kinesiske investorers 
samlede aktiver, herunder FDI, 2 114 milliarder euro ved udgangen af 2017. Dette 
beløb udgør 0,89 % af værdien af samtlige selskaber i EU, og antalsmæssigt er der tale 
om 0,18 % af selskaberne i EU. Ifølge databasen er Det Forenede Kongerige den største 
modtager af kinesiske investeringer med aktiver for i alt 1 772 milliarder euro. Bilag V 
viser en oversigt over kinesiske investorers ejerskab af selskaber i EU. 

26 Figur 7 viser udviklingen over tid i de kinesiske FDI-transaktioner (strømme) og 
navnlig omfanget af statsejede virksomheders investeringer i forhold til private 
virksomheders. Den store statsejede sektor er et særligt træk ved den kinesiske 
økonomi. 

Figur 7 - Kinesiske FDI i EU i perioden 2000-2019 

 
Kilde: Rhodium Group, 2020. 

                                                                 
24 Kommissionens arbejdsdokument SWD(2019) 108 final. 
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Investeringssektorer 

27 I perioden 2000-2019 var de kinesiske FDI bl.a. rettet mod strategisk vigtige
områder25 såsom transport og infrastruktur (29,1 %), informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) (12,4 %) og energi (10,1 %), samt bilindustri (14,1 %) 
og fast ejendom, hotel og restauration (11,2 %). Figur 8 viser sektorfordelingen af de 
kinesiske FDI siden 2000. 

Figur 8 - Kinesiske statsejede investorers FDI-transaktioner i EU fordelt 
på sektorer - 2000-2019 

Kilde: Rhodium Group, 2020. 

25 Strategiske sektorer og aktiver som angivet i Europa-Kommissionens meddelelse "Åbenhed 
over for udenlandske direkte investeringer under samtidig beskyttelse af væsentlige 
interesser", Bruxelles, 13.9.2017, COM(2017) 494 final. 
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28 Eksempler på kinesiske investorers væsentlige virksomhedsovertagelser i EU: 

o 2012: Energias de Portugal for 3,5 milliarder USD. Elforsyningsselskab, Portugal. 

o 2014: CDP Reti for 2,8 milliarder USD. Holdingselskab, forsyningssektoren, Italien. 

o 2015: Pirelli for 7,7 milliarder euro. Udstyr og komponenter til bilindustrien, 
Italien. 

o 2017: Logicor for 14 milliarder USD. Transporttjenester og logistik, Det Forenede 
Kongerige26. 

                                                                 
26 Rhodium Group Cross Border Monitor (CBM): "People's Republic of China < > European 

Union Direct Investment", 1Q 2019 Update: Public Version, New York, 2019. 
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4. Revisionsrettens kortlægning af risici 
og muligheder for EU 
29 Som led i udformningen, udarbejdelsen og gennemførelsen af politikdokumenter 
vedrørende forbindelserne mellem EU og Kina - og navnlig de udfordringer, som den 
kinesiske investeringsstrategi medfører - identificerer og vurderer Kommissionens 
tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten de relevante risici og muligheder. Ifølge 
tjenestegrenene er denne løbende vurdering baseret på oplysninger fra forskellige 
kilder, herunder andre EU-tjenester, medlemsstaterne, tredjelande og eksperter inden 
for forskellige politikområder. Vi fandt imidlertid ingen formaliseret omfattende 
analyse af risiciene og mulighederne for EU som følge af Kinas investeringsstrategi. 

30 Som led i vores analyse kortlagde vi derfor selv de risici og muligheder, der er 
forbundet med Kinas investeringsstrategi, på grundlag af offentligt tilgængelige 
oplysninger og høring af eksperter. Vi brugte en international ramme for risikostyring27 
til at identificere risici og muligheder og klassificere dem efter type som skitseret 
nedenfor. Bilag VI giver en nærmere beskrivelse af disse risici/muligheder og kilderne 
til dem. Alle disse risici og muligheder vedrører Kina, men de kan også vedrøre EU's 
forbindelser med andre lande. Visse risici og muligheder kan påvirke EU direkte, mens 
andre kan påvirke EU-politikker i tredjelande. 

31 Tabel 2 viser Revisionsrettens oversigt over risiciene. Over halvdelen af risiciene 
er af politisk eller økonomisk art. Desuden er der andre risici af social, teknologisk, 
juridisk og miljømæssig art. Disse 18 risici udgør ikke en udtømmende liste, og de har 
ikke lige stor vægt, idet nogle indebærer en mere betydelig trussel for EU end andre. Vi 
giver eksempler på risici i tekstboks 3. 

  

                                                                 
27 "Integrating with Strategy and Performance", Enterprise Risk Management, Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), juni 2017. 
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Tabel 2 - Risici for EU som følge af Kinas investeringsstrategi 

Type Nr. Oversigt over risici 

Politiske  

R.1 Kinesiske investeringer i følsomme/strategiske aktiver i Europa kan 
påvirke sikkerheden/den offentlige orden 

R.2 
Når individuelle medlemsstater indgår aftalememoranda om 
samarbejde under "ét bælte, én vej"-initiativet, kan det underminere 
EU's sammenhold 

R.3 
Projekter under "ét bælte, én vej"-initiativet kan svække 
medlemsstaternes ejerskab af strategisk national infrastruktur og få 
geopolitiske konsekvenser 

R.4 
Kinesiske investeringer udbygger den grænseoverskridende 
konnektivitetsinfrastruktur, som udnyttes til organiseret 
kriminalitet/smugling på tværs af grænserne 

Økonomiske 

R.5 Manglende gensidighed i forbindelserne mellem EU og Kina på grund 
af kinesiske virksomheders unfair økonomiske fordele 

R.6 

Manglende koordinering mellem EU's og Kinas 
infrastrukturprogrammer, hvilket kan skabe huller i 
konnektivitetsinfrastrukturen eller medføre, at investeringsprojekter 
konkurrerer eller overlapper med hinanden (*)  

R.7 Kinesiske statsejede virksomheder kan finansiere uhåndterlig gæld i 
EU og tredjelande, hvilket kan føre til misligholdelse og resultere i 
tab af strategiske aktiver, der er stillet som sikkerhed 

R.8 Tvungen overførsel af teknologi til Kina kan skade EU's langsigtede 
konkurrenceevne  

R.9 EU kan importere varer fra Kina til priser, der er lavere end 
produktionsomkostningerne 

R.10 EU's økonomi kan påvirkes af negative chok i forsyningskæder med 
centrale kinesiske leverandører  

Sociale R.11 
Kinesiske virksomheder, der er involveret i udenlandske 
investeringer, respekterer måske ikke arbejdstagernes 
arbejdsretlige/sociale rettigheder  

Teknologiske 
R.12 

"Ét bælte, én vej"-initiativet overholder måske ikke i tilstrækkelig 
grad EU's regler om datasikkerhed, hvormed EU bliver sårbart over 
for cyberangreb 

R.13 Den kinesiske transportinfrastruktur opfylder måske ikke 
EU's/internationale standarder, tab af positive effekter 

Juridiske 

R.14 Kinesiske investeringer overholder måske ikke EU's finansielle regler 
om f.eks. hvidvask af penge 

R.15 Uregelmæssig tildeling af infrastrukturprojekter i EU til kinesiske 
tilbudsgivere med kunstigt lave bud 

R.16 Beregningen af EU's egne indtægter kan påvirkes af svig vedrørende 
told og moms på import fra Kina 
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Type Nr. Oversigt over risici 

Miljømæssige 

R.17 Kinesiske virksomheder overholder måske ikke EU's/internationale 
miljø- eller forvaltningsstandarder, som fremmer bæredygtighed 

R.18 
Folkesundheden kan påvirkes af den større indbyrdes forbundethed i 
en globaliseret verden (bl.a. via kinesiske transportruter under "ét 
bælte, én vej"-initiativet) med øget smittespredning til følge 

Note(*): Ifølge Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten er denne risiko ikke relevant i 
lyset af den politiske virkelighed, og de mener, at spørgsmålet om koordinering af infrastruktur går imod 
EU's aktuelle politik. 

Kilde: Den Europæiske Revisionsret. 

Tekstboks 3 

Eksempler på risici for EU som følge af den kinesiske 
investeringsstrategi 

Uforholdsmæssig stor gældsætning i tredjelande og tab af strategisk 
sikkerhedsstillelse  

Med henblik på gennemførelse af "ét bælte, én vej"-initiativet har Kina udlånt 
midler uden at tage tilstrækkelig højde for projekternes langsigtede 
bæredygtighed og låntagernes økonomiske stilling. Det har bidraget til en 
uforholdsmæssig stor gældsætning i tredjelande som Pakistan, Tadsjikistan, 
Kirgisistan, Sri Lanka, Maldiverne og EU-kandidatlandet Montenegro28. Denne 
risiko kan potentielt blive til virkelighed i EU, hvis "ét bælte, én vej"-initiativet 
finansierer projekter i medlemsstaterne.  

Hvad angår risiko R.7 har der været eksempler på, at infrastruktur af strategisk 
national betydning er stillet som sikkerhed. Havnen Hambantota International 
Port i Sri Lanka har national og strategisk betydning. I 2017 kunne den srilankanske 
regering ikke betale afdragene på det kinesiske lån, og havnen blev overdraget til 
China Merchants Port Holdings under en lejekontrakt på 99 år mod betaling af 
1,12 milliarder USD29. 

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

Road Initiative from a Policy Perspective", Center for Global Development, CGD Policy 
Paper 121, marts 2018. 

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

Mange af de risici, der er angivet i tabel 2, vil indvirke negativt på opfyldelsen af 
målet om at sikre gensidighed og lige konkurrencevilkår i forbindelserne mellem 
EU og Kina, hvis de materialiserer sig. Risiko R.8 nævner overførsel af teknologi fra 
europæiske virksomheder til kinesiske enheder. I den 2019-undersøgelse af 
erhvervslivets tillid, som EU's Handelskammer i Kina har offentliggjort, anfører 
20 % af respondenterne, at de har følt sig tvunget til at overføre teknologi for at 
bevare adgangen til det kinesiske marked, hvilket understreger manglen på 
gensidighed i forholdet mellem EU og Kina30. 

Miljøstandarder og klimaforandringer 

R.17 fokuserer på risikoen for, at kinesiske virksomheder ikke overholder EU's 
miljøstandarder. "Den europæiske grønne pagt"31 er en topprioritet for Europa-
Kommissionen. Et af dens mål er at reducere nettoudledningen af drivhusgasser til 
nul inden udgangen af 2050. Trods erklæringen på Second Belt and Road Forum 
for International Cooperation i 2019 om at forfølge et "åbent, grønt og rent 
samarbejde"32 omfatter "ét bælte, én vej"-initiativet stadig projekter vedrørende 
kulfyrede kraftværker. Et sådant projekt finansieret af kinesiske lån er f.eks. 
planlagt i Bosnien-Hercegovina33, der er et potentielt EU-kandidatland. 

Folkesundhed  

Covid-19-pandemien i den seneste tid illustrerer, hvordan den indbyrdes 
forbundethed i en globaliseret verden udgør en risiko for folkesundheden. Denne 
risiko påvirker mange lande over hele verden. Undersøgelser har vist, at patogener 
nu kan flytte sig længere, hurtigere og i større mængder end før34. Kina nu er en 
førende leverandør af transportinfrastruktur på verdensplan, og R.18 fremhæver, 
hvordan nye transportruter under "ét bælte, én vej"-initiativet kan udgøre en 
risiko for folkesundheden i EU og dets naboområder, medmindre der indføres 
passende kontrol og sundhedsmæssige forholdsregler. 

                                                                 
30 "Business Confidence Survey 2019", EU's Handelskammer. 

31 Den europæiske grønne pagt, COM/2019/640 final. 

32 Hovedtale af Xi Jinping, præsident for Folkerepublikken Kina, under åbningsceremonien af 
Second Belt and Road Forum for International Cooperation, Folkerepublikken Kinas 
udenrigsministerium, Beijing, 26. april 2019. 

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

34 Tatem, A.J., Rogers, D.J., Hay, S.I., "Global Transport Networks and Infectious Disease 
Spread", Advances in Parasitology, Elsevier Public Health Emergency Collection, vol. 62, 
2006. 
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32 Tabel 3 viser Revisionsrettens oversigt over mulighederne. Alle mulighederne på 
listen er af politisk og økonomisk art. Vi giver eksempler i tekstboks 4. 

Tabel 3 - Muligheder for EU som følge af Kinas investeringsstrategi 

Type Nr. Oversigt over muligheder 

Politiske 
M.1 Kinesiske investeringer i EU kan fremme fælles interesser gennem 

stærkere bilaterale forbindelser 

M.2 Kinesiske investeringer kan bidrage til fred og sikkerhed i EU's 
naboområder og i udviklingslande 

Økonomiske 

M.3 Samarbejdet mellem EU og Kina kan øge den internationale 
udlånskapacitet og dermed fremme økonomisk vækst 

M.4 
Kinesiske investeringer i EU's naboområder og i udviklingslande kan 
fremme opfyldelsen af EU's mål ved at forbedre den økonomiske 
vækst 

M.5 Euroen kan styrkes af, at Kinas valutareserver konverteres med 
henblik på anskaffelse af eurodenominerede aktiver 

M.6 
"Ét bælte, én vej"-initiativet kan øge handelen ved at forbedre 
konnektiviteten og sænke handelsomkostningerne i EU og andre 
lande 

M.7 "Ét bælte, én vej"-initiativet kan videreudvikle (kommerciel) 
jernbanetransport som alternativ til både sø- og lufttransport i EU 

M.8 "Ét bælte, én vej"-initiativet kan forbedre balancen i 
fragtstrømmene til/fra EU 

M.9 "Ét bælte, én vej"-initiativet kan give incitament til at strømline 
toldordninger for at forbedre konnektiviteten 

M.10 EU-virksomheder kan bygge transportinfrastruktur i Centralasien, 
eventuelt med udveksling af færdigheder mellem EU og Kina 

M.11 
EU's eksponering for de nyeste teknologier kan give en chance for 
at fremme EU's standarder og udvikle kapacitet på 
digitaliseringsområdet 

M.12 
EU kan diversificere risiciene vedrørende udenlandsk ejerskab af 
investeringer og dermed mindske en potentiel afhængighed af et 
enkelt land  

M.13 
EU-sektorer såsom videregående uddannelse, forskning og 
kreative/kulturelle brancher kan drage fordel af samarbejde og 
udveksling med Kina 

Kilde: Revisionsretten.  
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Tekstboks 4 

Eksempler på muligheder for EU som følge af den kinesiske 
investeringsstrategi 

Bedre konnektivitet og fragtstrømme 

COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO), som er en kinesisk statsejet 
virksomhed, har interesser i terminaler i europæiske havne såsom Valencia, 
Rotterdam, Antwerpen og Piræus. 

Havnen i Piræus er et godt eksempel: 

- Siden august 2016 har COSCO Shipping-koncernen været hovedejer af 
Piraeus Port Authority, som driver Terminal I 

- COSCO Pacific driver Terminal II i henhold til en koncession på 35 år, der blev 
undertegnet i 2008. 

Aftalen mellem Piraeus Port Authority og COSCO har forbedret konnektiviteten 
(M.6) og fragtstrømmene (M.8). Den muliggjorde investeringer i nye kajanlæg og 
en jernbaneforbindelse mellem havneterminalerne og det nationale 
jernbanesystem. Ifølge Verdensbanken steg den årlige containertrafik via Piræus 
med 168 % mellem 2007 og 201635. Den græske havn klarer sig stadig bedre og var 
i 2019 den fjerdevigtigste havn i Europa målt i containervolumen efter Rotterdam, 
Antwerpen og Hamburg.  

Akademisk samarbejde og forskningssamarbejde 

Der er fordele at opnå ved akademisk samarbejde og forskningssamarbejde, som 
angivet i mulighed M.13. EU-sektorer såsom videregående uddannelse, forskning 
og kreative/kulturelle brancher kan drage fordel af akademisk udveksling med 
Kina via Erasmus+-programmet og Jean Monnet-aktiviteter samt 
forskningsinitiativer under Horisont 2020. Pr. marts 2019 deltog 1 034 kinesiske 
forskere i Marie Skłodowska-Curie-aktioner. Ifølge Kommissionens tjenestegrene 
og EU-Udenrigstjenesten er der også visse risici knyttet til denne mulighed, f.eks. 
manglende gensidighed. 

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

Verdensbankgruppen. 
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5. EU's reaktion på Kinas 
investeringsstrategi 

EU's forvaltningsordninger  

33 EU-rammen giver bl.a. beføjelser til at lovgive på de forskellige politikområder. 
Både EU og medlemsstaterne har beføjelser på politikområder vedrørende EU's 
reaktion på Kinas investeringsstrategi. På nogle områder, f.eks. national sikkerhed, har 
medlemsstaterne enekompetence. På andre områder har EU enekompetence, f.eks. 
vedrørende konkurrenceregler, der er nødvendige for det indre markeds funktion. På 
nogle områder, f.eks. energi og transport, er beføjelserne delt, så både EU og 
medlemsstaterne kan vedtage lovgivning. 

34 På politikområder, hvor en samordnet EU-tilgang kunne være en fordel (jf. 
eksemplet vedrørende 5G-sikkerhed i tekstboks 5), indebærer delingen af beføjelser 
mellem EU og medlemsstaterne, at der er flere beslutningstagere (f.eks. EU-
institutioner og nationale regeringer), som eventuelt har forskellige holdninger og 
tilgange. Det kan gøre det vanskeligt at imødegå de udfordringer, EU som helhed står 
over for, på en rettidig og koordineret måde. 
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Tekstboks 5 

5G-sikkerhed og medlemsstaterne 

Mange beskriver brugen af kinesisk 5G-udstyr i kritisk EU-infrastruktur som en 
potentiel trussel. 5G-teknologi er et område, hvor en samordnet EU-tilgang kunne 
være en fordel, navnlig vedrørende cybersikkerhedsspørgsmål, som kan påvirke 
det indre markeds funktion. 

Grundet medlemsstaternes enekompetence vedrørende national sikkerhed har 
deres reaktioner med hensyn til 5G-samarbejde med Kina været forskellige. Nogle 
af dem anlagde en forsigtig tilgang, men fortsatte samarbejdet med den kinesiske 
teknologivirksomhed Huawei om at udrulle 5G-nettet. Det gælder f.eks. Tyskland 
og Belgien. Tjekkiet har derimod standset samarbejdet med kinesiske 
leverandører af 5G-teknologi, efter at landets nationale center for cybersikkerhed 
udsendte en advarsel i 2018.  

Som opfølgning på Det Europæiske Råds opfordring til en samordnet tilgang til 5G 
i 2019 udstedte Kommissionen en henstilling med vejledning til medlemsstaterne 
om sikkerhed i 5G-net. Den blev i januar 2020 fulgt op af en EU-værktøjskasse med 
nationale risikobegrænsende foranstaltninger. I sidste ende vil en samordnet 
tilgang til 5G i EU afhænge af, hvilken holdning medlemsstaterne bliver enige om. 

35 Politikforanstaltninger vedrørende EU-Kina-strategien (jf. tabel 4) foreslås i 
"meddelelser", der offentliggøres i fællesskab af Kommissionen og Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR/NF). De 
gennemføres enten ved EU-retsakter (forordninger eller direktiver), der skal vedtages 
af Rådet og Europa-Parlamentet, eller ved Rådets udenrigspolitiske holdninger. 
Ulempen ved denne konsensusorienterede beslutningsproces er risikoen for, at der 
ikke reageres rettidigt på de udfordringer, som EU står over for. 
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EU-institutionernes reaktion 

Tilblivelsesprocessen for strategiske nøgledokumenter 

36 I dette afsnit beskriver vi tilblivelsesprocessen for EU's strategiske 
nøgledokumenter vedrørende EU-Kina-dagsordenen, med særligt fokus på: 

o den strategiske ramme for EU-tiltag 

o inddragelsen af interessenter i processen. 

37 Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender 
og sikkerhedspolitik (HR) har i fællesskab offentliggjort adskillige strategiske 
dokumenter om forbindelserne mellem EU og Kina, herunder om EU-institutionernes 
reaktion på den kinesiske investeringsstrategi. Figur 9 viser tidslinjen for EU-Kina-
strategien, herunder de flerårige finansielle rammer (FFR'erne), og illustrerer den 
strategiske rammes kompleksitet med overlappende perioder. Der er også andre 
relevante strategiske dokumenter, som bidrager til EU's politik over for Kina. Disse 
dokumenter - f.eks. den nye industristrategi for Europa (marts 2020) og den digitale 
strategi "Europas digitale fremtid i støbeskeen" (februar 2020) - fokuserer imidlertid 
ikke specifikt på Kina. 

Figur 9 - Tidslinje for EU-Kina-strategien, herunder FFR'erne 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på offentliggjorte EU-dokumenter. 
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38 Juncker-Kommissionen fastlagde ti politiske prioriteter for EU for perioden 2014-
201936. Hvad angår prioritet nr. 9 "Europa som en stærkere global aktør" blev målet 
om at uddybe de bilaterale forbindelser og ajourføre den skræddersyede strategiske 
tilgang, især vedrørende Kina, for første gang nævnt i Kommissionens arbejdsprogram 
for 201637. Denne prioritet og prioritet nr. 6 "En afbalanceret og progressiv 
handelspolitik til styring af globaliseringen" sigtede mod en samordnet tilgang til 
konnektivitet: styrkelse af handel og investeringer i forbindelserne med Kina under lige 
konkurrencevilkår, immaterielle rettigheder, beskyttelse, øget samarbejde om 
avanceret teknologi og dialog om økonomisk reform, menneskerettigheder og 
klimaindsats38. I den forbindelse blev konnektivitetsplatformen mellem EU og Kina (jf. 
tekstboks 6) oprettet i 2015 med henblik på bedre samarbejde med Kina. 

Tekstboks 6 

Konnektivitetsplatformen mellem EU og Kina 

I september 2015 undertegnede Europa-Kommissionen og Kinas nationale 
udviklings- og reformkommission et aftalememorandum om oprettelse af en 
konnektivitetsplatform. 

De overordnede målsætninger for platformen er: 

- at styrke udvekslingen af oplysninger 

- at fremme velfungerende transportforbindelser og samarbejde og at skabe 
synergi mellem beslægtede politikker og projekter, dvs. mellem EU's 
transeuropæiske net (TEN-T) og Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ, og 

- at skabe samarbejdsmuligheder for kinesiske virksomheder og EU-
virksomheder og sikre et åbent og gennemsigtigt miljø samt lige 
konkurrencevilkår for investeringer i transport og på andre områder. 

Platformens øverste niveau er det årlige formandsmøde, og resultaterne af disse 
topmøder fremgår af den fælles erklæring. 

På tidspunktet for vores analyse var platformens vigtigste resultat 
specifikationerne vedrørende den fælles undersøgelse af omfattende 
bæredygtige jernbanetransportkorridorer mellem Europa og Kina39 (2019), der 
skal definere de mest hensigtsmæssige og bæredygtige omfattende 
jernbanetransportkorridorer. 
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39 I september 2019 offentliggjorde von der Leyen-Kommissionen retningslinjerne40 
for perioden 2019-2024 med seks nøgleprioriteter. Selv om det ikke nævnes direkte, 
berører EU's politik over for Kina flere af Kommissionens initiativer, navnlig: 

o EU's rolle i internationale forhandlinger med henblik på at gøre Europa til det 
første klimaneutrale kontinent 

o Udviklingen af fælles standarder for den nye generation af teknologier (f.eks. 5G-
net) samt af uddannelse for at give borgerne færdigheder og muligheder 

o EU's bekæmpelse af kriminelle og styrkelse af toldunionen for at beskytte det 
indre marked bedre 

o Styrkelsen af EU's enestående ansvarlige globale lederskab. 

40 Nylige strategiske nøgledokumenter fastsætter EU-institutionernes reaktion på 
Kinas investeringsstrategi. Jf. tabel 4. 

                                                                 
36 "The Juncker Commission's ten priorities, An end-of-term assessment", dybdegående 

analyse, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS), maj 2019. 

37 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Kommissionens arbejdsprogram 2016, "Tiden er ikke 
til "business as usual"", Strasbourg, 27.10.2015, COM(2015) 610 final. 

38 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, "Fælles vision, fælles handling: Et stærkere Europa - 
en global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik", Den 
Europæiske Unions globale strategi, juni 2016, s. 37-38. 

39 "Terms of Reference of the Joint Study on Sustainable Railway-based Transport Corridors 
between Europe and China", GD MOVE's websted, senest ajourført: 9.6.2020. 

40 von der Leyen, U., "En mere ambitiøs Union: Min dagsorden for Europa - politiske 
retningslinjer for den næste Europa-Kommission 2019-2024", 2019. 
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Tabel 4 - Oversigt over tre strategiske nøgledokumenter vedrørende EU's 
institutionelle reaktion på Kinas investeringsstrategi 

Meddelelse Oversigt 

"Byggesten til en ny EU-
strategi for 
forbindelserne med 
Kina" - 
juni 2016 

o Grundlag for EU's aktuelle politikker over for Kina 
o 47 nøgleaktioner 
o For at beskytte EU's interesser fremmer Kommissionens 

tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten universelle 
værdier understøttet af FN's tre søjler på grundlag af en 
konstruktiv tilgang til forskelligheder 

o Minder medlemsstaterne om, at bilaterale aftaler med 
Kina skal afspejle og beskytte EU's interesser 

o Fastsætter, at strategiens gennemførelse skal tages op til 
revision med jævne mellemrum og ajourføres efter behov 

"Styrkede forbindelser 
mellem Europa og 
Asien - byggesten til en 
EU-strategi" - 
september 2018 

o Dette strategiske dokument om bæredygtig, omfattende 
og international regelbaseret konnektivitet vedrører ikke 
specifikt Kina, men det omhandler strategien for 
bæredygtig konnektivitet mellem EU og Asien, og dermed 
også Kina 

o 17 nøgleaktioner 
o Hovedmålene er: 

1) At bidrage til udviklingen af transport- og energinet 
og digitale net mellem Europa og Asien 

2) At styrke partnerskaber med tredjelande, regioner og 
internationale organisationer i Asien 

3) At udvide samarbejdet inden for uddannelse, 
forskning, innovation, kultur, sport og turisme 

"Forbindelserne mellem 
EU og Kina i et 
strategisk perspektiv" - 
marts 2019 

o Tre hovedmål: 
1) EU bør ud fra klart definerede interesser og 

principper styrke sit samarbejde med Kina for at 
fremme fælles interesser på verdensplan 

2) EU bør søge at opnå større ligevægt og gensidighed i 
de økonomiske forbindelser 

3) EU bør tilpasse sig de skiftende økonomiske 
omstændigheder og styrke sin egen indenrigspolitik 
og sit eget industrigrundlag 

o 10 nøgleaktioner 

Kilde: Fælles meddelelser fra Kommissionen og HR, JOIN(2016) 30 final, JOIN(2018) 31 final og 
JOIN(2019) 5 final. 

41 De tre ovennævnte strategiske dokumenter blev drøftet i Rådet, som tilsluttede 
sig de to første fuldt ud og godkendte de fleste af forslagene i det seneste dokument 
("Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" fra 2019). 

42 Tilblivelsen af disse strategiske dokumenter involverede interne høringer af 
Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten. Den eksterne høring af 
medlemsstaterne foregik inden dokumenternes vedtagelse i Rådet ved hjælp af 
drøftelser i Rådets relevante arbejdsgrupper og udvalg samt i nationale 
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erhvervsorganisationer og politiske fonde. Ifølge Kommissionens tjenestegrene og EU-
Udenrigstjenesten blev der imidlertid ikke gennemført en specifik og særlig høring af 
medlemsstaterne og eksterne interessenter vedrørende "Forbindelserne mellem EU og 
Kina i et strategisk perspektiv" fra 2019, fordi det var nødvendigt at reagere hurtigt og 
sammenhængende. Der blev derimod ført omfattende drøftelser om Kina med disse 
interessenter i løbet af 2018 og 2019, og disse blev taget behørigt i betragtning. 
Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten bemærker, at dette forklarer 
den positive modtagelse af 2019-dokumentet. 

43 De strategiske dokumenter indeholder 74 aktioner. I bilag VII har vi inddelt dem i 
10 brede kategorier. De er sammenfattet i tabel 5: 

Tabel 5 - Revisionsrettens 10 tematiske kategorier for de 74 aktioner 

Kategorier  Antal 
aktioner  

A) Fremme af EU's værdier og FN's tre søjler (menneskerettigheder, 
fred og sikkerhed, udvikling) 7 

B) Bevarelse af EU's sammenhold 5 

C) Gensidighed for større ligevægt i forbindelserne og lige 
konkurrencevilkår  17 

D) Forebyggelse af konkurrenceforvridende virkninger på EU's indre 
marked 2 

E) Bæredygtig økonomisk udvikling og god forvaltning 16 

F) Bekæmpelse af klimaforandringerne og beskyttelse af miljøet 4 

G) Globale bekymringer vedrørende folkesundheden 1 

H) Styrkelse af samarbejdet om fred og sikkerhed 10 

I) Fremme af tværkulturel forståelse og samarbejde om innovation  4 

J) En bredere udenrigspolitisk tilgang  8 
Kilde: Revisionsretten. 
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Reaktionens relation til risiciene og mulighederne for EU 

44 I dette afsnit beskriver vi EU-aktionernes relation til de risici og muligheder, der 
fremhæves i afsnit 4. Vi klassificerede risiciene og mulighederne vedrørende de 
tematiske kategorier (jf. tabel 5) og de 74 aktioner i de tre strategiske dokumenter (jf. 
bilag VII) og udarbejdede en kortlægning (jf. bilag VIII). 

45 Vores analyse viste, at aktionerne i disse strategiske dokumenter dækker alle 
risiciene og mulighederne undtagen tre risici: 

o R.6: Risikoen for, at der er manglende koordinering mellem EU's og Kinas 
infrastrukturprogrammer, hvilket kan skabe huller i konnektivitetsinfrastrukturen 
eller medføre, at investeringsprojekter konkurrerer eller overlapper med 
hinanden41 

o R.10: Risikoen for, at EU's økonomi påvirkes af negative chok i forsyningskæder 
med centrale kinesiske leverandører 

o R.18: Risikoen for, at folkesundheden påvirkes af den større indbyrdes 
forbundethed i en globaliseret verden (bl.a. via kinesiske transportruter under 
"ét bælte, én vej"-initiativet) med øget smittespredning til følge. 

46 Der er iværksat flere initiativer vedrørende gensidighed, lige konkurrencevilkår og 
forebyggelse af konkurrenceforvridende virkninger på EU's indre marked 
(temakategori C og D i tabel 5). I tekstboks 7 viser vi som eksempel en igangværende 
specifik EU-aktion, der er iværksat på grundlag af 2019-dokumentet om forbindelserne 
mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv. 

                                                                 
41 Jf. noten under tabel 2. 
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Tekstboks 7 

Eksempel på en igangværende EU-aktion vedrørende gensidighed og 
forebyggelse af konkurrenceforvridende virkninger på EU-markedet 

Forhandling om en omfattende bilateral investeringsaftale med Kina 

EU søger at forbedre balancen i graden af markedsåbenhed mellem EU og Kina, 
adressere nogle centrale spørgsmål vedrørende lige konkurrenceforhold og 
erstatte bilaterale investeringstraktater mellem Kina og medlemsstaterne (jf. 
punkt 64) med én omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina. 
Forhandlingerne begyndte i 2012, og på det 21. topmøde mellem EU og Kina den 
9. april 2019 forpligtede EU og Kina sig til at gøre de fremskridt, der kræves for at 
indgå den omfattende investeringsaftale i 2020. 

Gennemførelse af strategien  

47 Nedenfor beskriver vi EU-Kina-strategiens gennemførelsesproces, herunder de to 
centrale elementer vedrørende gennemførelsesansvar og finansieringsansvar42. 

48 Ud af de i alt 74 aktioner er 34 EU-aktioner, mens 38 er bilaterale aktioner, som 
både EU og Kina skal iværksætte, og to kræver en unilateral indsats fra Kina. Hvor 
ansvaret for gennemførelsen af disse aktioner er placeret, afhænger af det 
pågældende politikområde, idet ansvaret ikke er placeret præcist, f.eks. i 
Kommissionen, hvor GD MOVE står for reaktionen på transportområdet og GD ENER er 
ansvarlig for reaktionen på energiområdet. Denne tilgang til ansvarsfordeling kræver 
mere koordination, for at en aktion kan gennemføres med godt resultat. 

49 EU-Kina-strategien blev gennemført uden en forudgående vurdering af den EU-
finansiering, det ville kræve at gennemføre strategiens aktioner, f.eks. vedrørende 
infrastruktur, og uden øremærkning af EU-finansiering. Ifølge Kommissionens 
tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten er der hverken et krav om eller et behov for at 
gøre dette, og de mener, at det på linje med praksis i forbindelse med andre 
strategiske partnere er muligt at finansiere de fleste af EU-Kina-aktionerne under 
eksisterende EU-programmer. 

                                                                 
42 C(2018) 7703 af 21.11.2018 - Communication to the Commission "Governance in the 

European Commission". 
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50 En ulempe ved denne tilgang er, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at 
få overblik over de EU-udgifter, der bruges til at gennemføre EU-Kina-strategien, selv 
om sådanne udgifter eksisterer. Desuden har vi fundet eksempler på, at EU-budgettet 
finansierede projekter, som indgik i den kinesiske investeringsstrategi. Selv om disse 
projekter primært skulle bidrage til at opfylde målene for EU's politikprogrammer, 
finansierede de også projekter under Kinas investeringsstrategi (jf. tekstboks 8). 

Tekstboks 8 

EU finansierer projekter under Kinas investeringsstrategi i Europa 

Pelješac-broen i Kroatien 

I 2017 tildelte Kommissionen 357 millioner euro under samhørighedspolitikken til 
at dække 85 % af omkostningerne til Pelješac-broen i Kroatien. Projektets formål 
var at forbinde det sydlige område omkring Dubrovnik med resten af det kroatiske 
fastland. I 2018 tildelte de kroatiske myndigheder en stor anlægskontrakt 
vedrørende denne bro43 til et kinesisk konsortium ledet af den statsejede 
virksomhed China Road and Bridge Corporation og finansierede dermed et 
projekt, som indgår i den kinesiske investeringsstrategi44. 

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) 

EU er den største enkelte bidragyder til EBRD, som er en international finansiel 
institution. EBRD har været dybt engageret i mange af de økonomier i 
korridorerne under "ét bælte, én vej"-initiativet, hvor der er behov for at udvikle 
infrastruktur med henblik på en mere robust og bæredygtig vækst. Kina blev i 
2016 aktionær i EBRD med det formål at åbne for investeringsmuligheder i 
Østeuropa, som ligger i en korridor under "ét bælte, én vej"-initiativet45. 

                                                                 
43 Silk Road Briefing, "Chinese Contractors Winning Bid for EU Funded Pelješac Bridge in 

Croatia Raises Eyebrows", Silk Road Briefing, 10. maj 2018. 

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

45 Makocki, M., "China's Road: into Eastern Europe", Den Europæiske Unions Institut for 
Sikkerhedsstudier (EUISS), februar 2017. 
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51 EU benytter også en række finansielle instrumenter fra Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) uden for EU's 
budget med henblik på samspil med den kinesiske investeringsstrategi (jf. tekstboks 9). 

Tekstboks 9 

EU's anvendelse af finansielle instrumenter til samspil med Kinas 
investeringsstrategi i Europa 

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 

EIB-Gruppen finansierer projekter i Kina. I maj 2018 undertegnede EIB en aftale 
om klimarelaterede investeringer med China Exim Bank (300 millioner euro). 
Formålet var at finansiere projekter inden for sektorerne vand, kloaksystemer, 
energi og transport46. 

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 

Med henblik på synergi mellem Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ og "Juncker-
planen" undertegnede EIF og Silk Road Fund (den kinesiske statsejede fond for 
lande under "ét bælte, én vej"-initiativet) i 2017 et aftalememorandum om 
oprettelse af China-EU Co-investment Fund, som forventes at yde 500 millioner 
euro i investeringsstøtte47 til virksomheder med internationalt vækstpotentiale. 
De sektorer, der var i søgelyset, var bl.a. dem med stor grænseoverskridende 
synergi mellem Kina og Vesten48. 

Overvågning, rapportering og evaluering af strategien 

52 Aktionernes udformning gør det vanskeligt at overvåge fremskridt med hensyn til 
deres gennemførelse. 54 % (40 aktioner) er specifikke og kræver opnåelse af konkrete 
resultater ("specifikke aktioner"). Der er ikke fastsat resultatparametre (f.eks. 
indikatorer) for disse aktioner. De resterende 46 % (34 aktioner) er generelt 
formuleret og har ingen præcise mål og heller ingen krav om leveringer ("generelle 
aktioner"). 

                                                                 
46 Den Europæiske Investeringsbank, "China Climate Eximbank Framework Loan", EIB, 

21. september 2017. 
47 Den Europæiske Investeringsfond, "EIB Group cooperation with China to be strengthened 

with new EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative", EIF, 2. juni 2017. 
48 Den Europæiske Investeringsfond, "First EU-China investment platform backed by the 

Juncker Plan", EIF, 6. august 2018. 
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53 Ifølge Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten overvåger de 
respektive GD'er regelmæssigt de 74 aktioner. Vi fandt kun dokumentation for dette 
vedrørende de ti aktioner i 2019-dokumentet om forbindelserne mellem EU og Kina i 
et strategisk perspektiv.  

54 Med hensyn til rapportering viste vores analyse, at der med undtagelse af nogle 
henvisninger i de forvaltningsrapporter, som Kommissionens tjenestegrene og EU-
Udenrigstjenesten udarbejder - dvs. de årlige forvaltningsplaner og aktivitetsrapporter 
- ikke foreligger nogen specifik rapportering til eksterne eller interne formål 
vedrørende de tre strategiske nøgledokumenter. 

55 Vi fandt nogle oplysninger i Kommissionens årlige forvaltnings- og 
effektivitetsrapporter om gennemførelsen og evalueringen af EU-Kina-strategien, og vi 
bemærkede, at 2019-dokumentet om forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk 
perspektiv var baseret på en gennemgang af den eksisterende meddelelse fra 2016 om 
EU-Kina-strategien. Der er dog ingen planer om en specifik evaluering af de tre 
strategier. 

56 Denne tilgang til overvågning, rapportering og evaluering af de 74 aktioner gør 
det vanskeligt at fastslå, om risiciene bliver tilstrækkeligt afbødet og mulighederne 
fuldt udnyttet med hensyn til de udfordringer, som den kinesiske investeringsstrategi 
medfører (jf. punkt 29-32). 

Medlemsstaternes reaktion 

57 Nogle medlemsstater samarbejder bilateralt med Kina, bl.a. som beskrevet 
nedenfor. 

58 Kina har fastlagt en ramme for samarbejde med 17 central- og østeuropæiske 
lande (CØEL) (jf. figur 10) - populært kaldet "17+1" (tidligere "16+1") - med henblik på 
at fremme erhvervs- og investeringsforbindelserne. Den så dagens lys i Budapest i 
2012 som et samarbejde mellem Kina og 16 CØEL, hvoraf nogle tidligere var 
kommunistiske. 
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Figur 10 - EU-medlemsstater og CØEL 

 
Kilde: Revisionsretten på grundlag af Kommissionens oplysninger, kortbaggrund ©OpenStreetMap, der 
er licenseret i henhold til Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

59 12 medlemsstater er med i 17+1-samarbejdet. De samarbejder bilateralt med 
Kina inden for denne ramme49, hvilket udgør en risiko for sammenhængen i EU's 
tiltag. 17+1-samarbejdet kan desuden påvirke gennemførelsen af EU's politikker for 
Vestbalkan, da fem lande i 17+1-samarbejdet er kandidatlande eller potentielle 
kandidatlande i Vestbalkan. 

                                                                 
49 European Council on Foreign Relations (ECFR), "China's Investment in Influence: the Future 

of 16+1 Cooperation", december 2016. 

Kun EU
Kun 17+1  
Medlem af både EU & 17+1
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60 Det fremgår af Eurostats database, at 17+1-landene ikke har tiltrukket høje 
niveauer af kinesiske FDI (jf. figur 11). Investeringerne er koncentreret i fem 
medlemsstater (Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Litauen og Polen). Tjekkiet var det 
17+1-land, der modtog den største investering fra Kina med en oplyst beholdning på 
686 millioner euro, dvs. 0,3 % af Kinas samlede FDI (beholdninger) i EU. 

Figur 11 - Kinesiske FDI (beholdninger) i CØEL ultimo 2017 

 
Kilde: Eurostats FDI-statistik. 

61 Forbindelserne mellem medlemsstaterne og Kina og deres samarbejde på visse 
områder er formaliseret ved aftalememoranda. Aftalememorandaene giver udtryk for 
en fælles hensigt om fælles handling uden nogen juridisk forpligtelse. Til dato har 
15 medlemsstater undertegnet aftalememoranda med Kina om investeringer og 
projekter med relation til "ét bælte, én vej"-initiativet (jf. tabel 6). 
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Tabel 6 - Aftalememoranda om "ét bælte, én vej"-initiativet indgået 
mellem EU-medlemsstater og Kina 

EU-medlemsstat 
År for indgåelse af 

aftalememorandum om "ét bælte, 
én vej"-initiativet 

Bulgarien 2015 

Tjekkiet 2015 

Ungarn 2015 

Polen 2015 

Rumænien 2015 

Slovakiet 2015 

Letland 2016 

Kroatien 2017 

Estland 2017 

Grækenland 2017 

Litauen 2017 

Slovenien 2017 

Μalta 2018 

Italien 2019 

Luxembourg 2019 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger. 

62 Medlemsstater har også indgået andre aftalememoranda om en lang række 
emner lige fra atomsamarbejde (New Areva (Frankrig)-National Nuclear Corporation 
(Kina) 2018)50 til oprettelse af "søsterlufthavnsforbindelser" (Kina-Finland 2016)51. 

                                                                 
50 World Nuclear News, "France and China enhance nuclear energy cooperation", World 

Nuclear News, 10. januar 2018. 

51 Finlands udenrigsministerium, "Joint Action Plan between China and Finland on Promoting 
the Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019-2023", UMFI, april 2017, s. 27. 
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63 Som fastlagt i en rådsbeslutning52 er medlemsstaterne forpligtet til at underrette 
Kommissionen om aftaler om økonomisk og industrielt samarbejde med tredjelande 
for at sikre overensstemmelse mellem national handelspolitik og EU-handelspolitik. 
Kommissionen oplyste, at den på tidspunktet for denne analyse ikke var blevet 
underrettet om medlemsstaternes indgåelse af sådanne aftalememoranda. 

64 En bilateral investeringstraktat er en aftale mellem to lande om at fremme og 
beskytte investeringer foretaget af investorer fra de respektive lande på hinandens 
territorium. Alle medlemsstaterne undtagen Irland har indgået bilaterale 
investeringstraktater med Kina. De fleste af traktaterne blev indgået før 2000, og den 
ældste bilaterale investeringstraktat, der stadig er i kraft, blev indgået mellem Sverige 
og Kina i 198253. EU søger at erstatte disse bilaterale investeringstraktater med én 
overordnet omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina (jf. tekstboks 7). 

65 Inden for det nyligt vedtagne fælles EU-regelsæt for FDI-screening af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden54 anvender medlemsstaterne deres egne 
nationale screeningmekanismer55. Disse mekanismer varierer betydeligt i omfang 
(gennemgang af FDI inden for eller uden for EU, forskellige grænser for screening, 
omfattede sektorer foruden forsvar) og i udformning (forudgående tilladelse eller 
efterfølgende screening af FDI)56. Pr. december 2019 har 14 medlemsstater fastlagt en 
screeningmekanisme for FDI. Disse medlemsstater er: Danmark, Tyskland, Spanien, 
Frankrig, Italien, Letland, Litauen, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, 
Rumænien og Finland. 

                                                                 
52 Rådets beslutning 74/393/EØF af 22. juli 1974 om indførelse af en konsultationsprocedure 

for medlemsstaternes samarbejdsaftaler med tredjelande. 

53 De Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling, "International Investment 
Agreements Navigator (China)", Investment Policy Hub, 2019. 

54 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt 
for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen, vedtaget den 19. marts 2019 
men gældende fra den 11. oktober 2020. 

55 "List of screening mechanisms notified by Member States", Screening of foreign direct 
investment, Europa-Kommissionens nyhedsarkiv, 10. april 2019. 

56 "EU framework for FDI screening", EPRS Briefing, januar 2018. 
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66 Flere medlemsstater har offentliggjort politiske oplæg om deres forbindelser 
med Kina. Som eksempler kan nævnes: 

o "Approach to matters relating to China" fra den svenske regering 
(september 2019) 

o "The Netherlands and China: a new balance" (maj 2019) 

o "Joint Action Plan between China and Finland on Promoting the Future-oriented 
New-type Cooperative Partnership 2019-2023" (januar 2019) 

o Det fælles arbejdsprogram mellem Kina og Danmark (2017-2020) (maj 2017). 

67 Det henhører under både EU-institutionernes og medlemsstaternes kompetence 
at reagere på de fleste af de udfordringer, som Kinas investeringsstrategi medfører (jf. 
punkt 33 og 34). Forskellige kilder indikerer, at medlemsstaterne ofte handler bilateralt 
over for Kina i overensstemmelse med deres egne nationale interesser, og at de ikke 
altid underretter eller koordinerer med Kommissionen, hvor det er nødvendigt57. 
Derfor er det svært for EU-institutionerne og medlemsstaterne at sikre en koordineret 
reaktion. 

                                                                 
57 F.eks. Europa-Parlamentets Forskningstjenestes (EPRS's) briefing (2019) "State of play of 

EU-China relations" til Europa-Parlamentet, og Poggetti, L., "Europe's search for a China 
strategy", Mercator Institute for China Studies, MERICS, 7. juni 2019. 
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6. Afsluttende bemærkninger og 
udfordringer 
68 Dette afsnit indeholder de afsluttende bemærkninger om vores analyse. Vi 
fremhæver desuden nogle udfordringer knyttet til forvaltningen af EU's reaktion på 
Kinas statsdrevne investeringsstrategi, som vi bemærkede under arbejdet med 
analysen. Vi drøftede dem med Kommissionens tjenestegrene og EU-
Udenrigstjenesten og refererer i relevante tilfælde deres holdninger til udfordringerne. 

69 Kina har siden 1980'erne fulgt en "statsdrevet investeringsstrategi" for at 
understøtte en stærk, eksportdrevet økonomi. De to hovedsøjler i denne langsigtede 
strategi er "ét bælte, én vej"-initiativet, som blev lanceret i 2013, og industristrategien 
Made in China 2025, som blev lanceret i 2015. "Ét bælte, én vej"-initiativet er den mest 
betydningsfulde kinesiske investeringsstrategi for økonomisk vækst. Den sigter mod at 
øge Kinas indflydelse i udlandet, herunder i EU. Eksperterne er ikke enige om 
vurderingen af dette initiativs størrelse og omfang. "Ét bælte, én vej"-initiativet er et 
komplekst initiativ, som udvikler sig hele tiden, så det er et "mål i bevægelse" for 
EU's beslutningstagere.  

70 EU har forpligtet sig til at sikre lige konkurrencevilkår og gensidighed mellem EU 
og Kina. Statsejede virksomheder indgår imidlertid i den kinesiske investeringsstrategi 
og nyder godt af finansiering fra den kinesiske stat. I henhold til EU's regler ville 
lignende tilskud fra en medlemsstat blive betragtet som statsstøtte. Denne forskel kan 
forvride konkurrencen på EU's indre marked. Desuden er Kina mindre åben end EU i 
forbindelse med udenlandske investeringer. 

71 Det er ikke muligt at give et nøjagtigt samlet billede af Kinas investeringer i EU 
under Kinas investeringsstrategi (dvs. "ét bælte, én vej"-initiativet og MIC 2025), fordi 
offentligt tilgængelige oplysninger er begrænsede. Derfor har vi benyttet offentligt 
tilgængelige data om Kinas samlede udenlandske investeringer i EU til at foretage en 
overordnet analyse. Vores gennemgang af disse data viser, at Kinas investeringer i EU 
er steget, men at de fortsat er forholdsvis lave, fra 0,3 % af FDI i 1995 til 3 % i 2018. 
Den viser også, at de kinesiske investeringer i EU i perioden 2000-2019 omfatter 
strategisk vigtige sektorer, og at over halvdelen af de kinesiske investeringer i EU i 
løbet af perioden blev foretaget af statsejede virksomheder. Det var imidlertid 
vanskeligt at fremskaffe fuldstændige og rettidige data og således få et overblik. 
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Fremtidig udfordring 1: 

Hvordan der kan leveres mere fuldstændige og rettidige data og statistikker om 
investeringer, som indgår i den kinesiske investeringsstrategi i EU, med henblik på at 
sikre et bedre grundlag for EU's politiske beslutningstagning vedrørende Kina. 

72 Som led i udformningen, udarbejdelsen og gennemførelsen af politikdokumenter 
vedrørende forbindelserne mellem EU og Kina identificerer og vurderer 
Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten relevante risici og muligheder. 
Vi fandt imidlertid ingen formaliseret omfattende analyse af risiciene og 
mulighederne for EU som følge af Kinas investeringsstrategi. Som led i vores analyse 
kortlagde vi selv 18 risici og 13 muligheder, der er forbundet med Kinas 
investeringsstrategi. 

Fremtidig udfordring 2: 

Hvordan der kan foretages en formaliseret, omfattende og aktuel analyse af risiciene 
og mulighederne for EU med henblik på at imødegå alle de udfordringer, som den 
kinesiske investeringsstrategi medfører. En sådan analyse ville kræve systematisk 
indsamling og overvågning af relevante data og oplysninger med henblik på at 
fastslå sandsynligheden for, at risici og muligheder opstår, og vurdere deres 
potentielle effekt. 

73 Både EU og medlemsstaterne har beføjelser på politikområder vedrørende EU's 
reaktion på Kinas investeringsstrategi. På områder, hvor en samordnet EU-tilgang 
kunne være en fordel, indebærer delingen af beføjelser mellem EU og 
medlemsstaterne, at der er flere beslutningstagere (f.eks. EU-institutioner og 
nationale regeringer), som eventuelt har forskellige holdninger og tilgange. Det kan 
gøre det vanskeligt at imødegå de udfordringer, EU som helhed står over for, på en 
rettidig og koordineret måde. 

74 Politikforanstaltninger vedrørende EU-Kina-strategien foreslås i "meddelelser", 
der offentliggøres i fællesskab af Kommissionen og HR. De gennemføres enten ved EU-
retsakter (forordninger eller direktiver), der skal vedtages af Rådet og Europa-
Parlamentet, eller ved Rådets udenrigspolitiske holdninger. Ulempen ved denne 
konsensusorienterede beslutningsproces er risikoen for, at der ikke reageres rettidigt 
på de udfordringer, som EU står over for. 
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75 Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten har offentliggjort tre 
strategiske nøgledokumenter om forbindelserne mellem EU og Kina, herunder EU's 
reaktion på Kinas investeringsstrategi: 2016-strategien over for Kina, 2018-strategien 
for styrkede forbindelser mellem Europa og Asien og 2019-dokumentet om 
forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv. Det strategiske dokument 
fra 2018 vedrører ikke specifikt Kina, men det omhandler strategien for bæredygtig 
konnektivitet mellem EU og Asien, og dermed også Kina. Vores analyse viste, at 
Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten dækker langt de fleste af disse 
risici i deres forskellige politikinitiativer og foranstaltninger, men at tre risici ikke er 
dækket: 

o Risikoen for, at der er manglende koordinering mellem EU's og Kinas 
infrastrukturprogrammer, hvilket kan skabe huller i konnektivitetsinfrastrukturen 
eller medføre, at investeringsprojekter konkurrerer eller overlapper med 
hinanden. Ifølge Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten er denne 
risiko ikke relevant i lyset af den politiske virkelighed 

o Risikoen for, at EU's økonomi påvirkes af negative chok i forsyningskæder med 
centrale kinesiske leverandører 

o Risikoen for, at folkesundheden påvirkes af den større indbyrdes forbundethed i 
en globaliseret verden (bl.a. via kinesiske transportruter under "ét bælte, én vej"-
initiativet) med øget smittespredning til følge. 

Fremtidig udfordring 3: 

Hvordan der kan sikres bedre gennemførelse af de 74 aktioner i EU-Kina-strategien - 
navnlig dem, der fremmer gensidighed og forebygger konkurrenceforvridende 
virkninger på EU's indre marked - samt hvordan følgende risici kan imødegås: 
skabelse af huller i konnektivitetsinfrastrukturen eller af investeringsprojekter, der 
konkurrerer eller overlapper med hinanden, forsyningskædechok og 
smittespredning. 

76 EU-Kina-strategien blev gennemført uden en forudgående vurdering af den EU-
finansiering, det ville kræve at gennemføre strategiens aktioner, og uden 
øremærkning af EU-finansiering. Vores analyse viser, at sådanne udgifter eksisterer, 
men at det er vanskeligt at få overblik over de anvendte EU-midler og de forskellige 
finansielle instrumenter, der er involveret. Desuden har der været eksempler på, at 
EU-finansiering finansierede projekter under Kinas investeringsstrategi i Europa, 
hvilket kan undergrave den aktuelle EU-Kina-strategi. 
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Fremtidig udfordring 4: 

Hvordan EU's beslutningstagere kan sættes i stand til bedre at fastlægge og 
overvåge EU-Kina-strategien ved at foretage en forudgående vurdering af den EU-
finansiering, som er nødvendig for at gennemføre strategiens aktioner, øremærke 
denne finansiering og udarbejde en oversigt over de relaterede udgifter. 

77 De 74 aktioners udformning gør det vanskeligt at overvåge fremskridt med 
hensyn til deres gennemførelse. Det ville gøre det nemmere at overvåge 
gennemførelsen, hvis der for hver aktion var fastsat tydeligere mål for, hvem der skulle 
opnå hvad og hvornår, og hvis fremskridtene med hensyn til disse mål blev overvåget. 

78 Ifølge Kommissionens tjenestegrene og EU-Udenrigstjenesten overvåger de 
respektive GD'er regelmæssigt disse aktioner. Vi fandt kun dokumentation for dette 
vedrørende de ti aktioner i 2019-dokumentet om forbindelserne mellem EU og Kina i 
et strategisk perspektiv. Endvidere er der ingen specifik rapportering om de tre 
strategiske nøgledokumenter og ingen planer om specifik evaluering af de tre 
strategier. 

79 Denne tilgang til overvågning, rapportering og evaluering af disse aktioner gør det 
vanskeligt at fastslå, om risiciene bliver tilstrækkeligt afbødet og mulighederne fuldt 
udnyttet med hensyn til de udfordringer, som den kinesiske investeringsstrategi 
medfører. 

Fremtidig udfordring 5: 

Hvordan det kan sikres, at de udfordringer, der udspringer af Kinas 
investeringsstrategi, imødegås ved at forstærke resultatmåling, overvågning, 
rapportering og evalueringsordning i forbindelse med EU-Kina-strategien. 

80 EU's reaktion på Kinas investeringsstrategi består ikke kun af EU-institutionernes 
initiativer, men også af medlemsstaters individuelle aktioner over for Kina. 
Medlemsstaternes individuelle reaktioner på Kinas investeringsstrategi kan ses på fire 
områder: 

o aftalememoranda 

o bilaterale investeringstraktater 

o national FDI-screening 



 53 

 

o politiske oplæg om Kina. 

81 Desuden har Kina fastlagt en ramme for samarbejde med 17 central- og 
østeuropæiske lande (populært kaldet "17+1"), hvoraf 12 er EU-medlemsstater og fem 
er kandidatlande eller potentielle kandidatlande i Vestbalkan. Da disse lande 
samarbejder bilateralt med Kina inden for denne ramme, kan 17+1-samarbejdet 
påvirke den effektive gennemførelse af EU-tiltrædelsesstrategien for lande i 
Vestbalkan. 

82 Forskellige kilder indikerer, at medlemsstaterne ofte handler bilateralt over for 
Kina i overensstemmelse med deres egne nationale interesser, og at de ikke altid 
underretter eller koordinerer med Kommissionen, hvor det er nødvendigt. For 
eksempel har 15 medlemsstater underskrevet aftalememoranda om "ét bælte, én 
vej"-initiativet med Kina, men Kommissionen var ikke blevet underrettet om nogen af 
disse aftalememoranda på tidspunktet for denne analyse. Derfor er det svært for EU 
og medlemsstaterne at sikre en koordineret reaktion. Når medlemsstaterne handler 
hver for sig, kan det ikke ske med samme økonomiske styrke, som når EU optræder 
kollektivt i forhold til Kina. 

83 2019-dokumentet om forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv 
markerede et skift i tonen i forbindelserne mellem EU og Kina, idet Kina omtales som 
både en partner og en systemisk rival. En effektiv reaktion på dette geopolitiske skift 
kræver, at medlemsstaterne sammen med EU-institutionerne handler som en union. 

Fremtidig udfordring 6: 

Hvordan EU-institutionernes og medlemsstaternes reaktion kan koordineres bedre 
ved at fremme informationsudveksling mellem dem om samarbejde mellem EU og 
Kina. 
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Bilag II - "Ét bælte, én vej"-initiativets definition, mål, 
investeringer og finansiering 

Definition 
"Ét bælte, én vej"-initiativet er en integrerende søjle i Going Global-strategien og 
støtter dermed Made in China 2025-strategien. Dets mål er at fremme konnektiviteten 
inden for fem forskellige områder: politik, infrastruktur, handel, valuta og mennesker. 
Konnektivitetsinfrastruktur har højest prioritet med fokus på transport, energi og IT. 

Ved hjælp af investeringer i infrastrukturprojekter forbedres konnektiviteten mellem 
forskellige provinser, lande og regioner, hvilket i sidste ende fremmer handel. 
Støttemodtagerne er primært lavindkomstlande med et stort potentiale til hurtig 
vækst og til at blive nye destinationer for kinesiske investeringer og eksport. 

Den vigtigste grundlæggende antagelse i "ét bælte, én vej"-initiativet er, at bedre 
handelsinfrastruktur giver lavere transportomkostninger, og at dette har en positiv 
indvirkning på den internationale handel. Ifølge en undersøgelse ville en potentiel 
reduktion af disse omkostninger med 50 % øge handelen med op til 3 % og 6 % i 
henholdsvis Asien og Europa58. 

Mål 
o At give Kina mulighed for at udnytte sin overskydende produktionskapacitet og 

investere sine valutareserver i konnektivitetsprojekter. 

o At fremme internationaliseringen af renminbi yuan, så den bliver mere 
konkurrencedygtig over for de andre globale valutaer. 

o At sikre Kinas energiforsyning bedre ved at diversificere med hensyn til 
energileverandører.  

o At opgradere den kinesiske industri ved hjælp af højteknologi overført fra lande, 
der modtager kinesiske investeringer, og - samtidig - eksportere kinesiske 
standarder. "Ét bælte, én vej"-initiativet skal gennem øget eksport tilskynde til 

                                                                 
58 Garcia-Herrero, AI. & Xu, J., "China's Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade 

Gains?", Bruegel Working Paper, Issue 5, 2016, s. 7. 
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accept af kinesiske standarder59. Eksempler på disse standarder ses i 
mobiltelefoner fremstillet af Huawei, som er førende inden for 5G-teknologi. 

o At understøtte Kinas styrkelse af sin politiske og strategiske magt og samtidige 
bevarelse af venlige og fredelige forbindelser med sine nabolande. 

Investeringer og finansiering 
"Ét bælte, én vej"-initiativet finansieres hovedsagelig af den kinesiske stat. Ved 
udgangen af 2018 blev finansieringen beregnet til over 750 milliarder USD. Midlerne 
stammer fra flere forskellige kilder (jf. figur 12). De fleste er statsejede eller statsligt 
finansierede instrumenter. Kilderne tildeler koncessionslån, som er et af de mere 
risikobetonede elementer i "ét bælte, én vej"-initiativet, fordi finansieringen går til 
lande med lave statsgældskreditvurderinger. Det kan således medføre, at infrastruktur, 
der er anlagt med disse investeringer, og som kan være af national eller strategisk 
betydning, tilfalder kinesiske kreditorer i tilfælde af misligholdelse, især i nye 
vækstlande og udviklingslande. 

                                                                 
59 Cai, P., "Understanding China's Belt and Road Initiative", Lowy Institute for International 

Policy, marts 2017, s. 9. 
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Figur 12 - Finansieringskilder for projekter under "ét bælte, én vej"-
initiativet 

 
Kilde: He, A., "The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi's 
Ever-expanding Strategy", CIGI Papers, nr. 225, Centre for International Governance Innovation, 
september 2019. 

De fleste af lånene gennemføres af de statsejede virksomheder. Denne metode 
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er mere effektivt og produktivt at beholde den eksisterende ledelse og drift af 
virksomhederne i udlandet. De kinesiske investeringer under "ét bælte, én vej"-
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Undersøgelser viser anslåede stigninger i den samlede handelsvækst (2,8 % og 9,7 % 
for økonomier i korridorer under "ét bælte, én vej"-initiativet)60, i udenlandske 
investeringer (4,97 % i samlede FDI for økonomier i korridorer under "ét bælte, én 
vej"-initiativet)61 og i den globale BNP-vækst (fra 0,7 % til 2,9 %)62.  

                                                                 
60 Verdensbanken, "Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport 

Corridors", hovedrapport, Verdensbankgruppen, Washington DC 2019, s. 5. 

61 Ibid, s. 55. 

62 Ibid, s. 5. 
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Bilag III - FDI-statistikkernes begrænsninger  
Eurostats FDI-statistikker har følgende begrænsninger: 

1) De medtager ikke udenlandske investeringer, hvis investoren ejer mindre end 
10 % af stemmeretten i et foretagende. Sådanne investeringer klassificeres som 
porteføljeinvesteringer, og det er ikke muligt at identificere investorernes 
hjemsted (eller nationalitet). 

2) Dataene viser ikke andre former for indflydelse på selskabernes ledelse og drift, 
f.eks. bestyrelsesposter eller indflydelse på beslutningsprocessen, andre 
kontraktmæssige forhold eller levering af væsentlig teknologi. 

3) Ved brug af SPE'er vises hverken den egentlige ejers oprindelse eller asymmetrier 
i indberetningerne af indgående og udgående investeringsstrømme. GD TRADE 
rapporterede med hensyn til det aggregerede niveau i 2016 rapporteret, at 64 % 
af de indgående udenlandske direkte investeringer blev kanaliseret via SPE'er, og 
at dette giver en række problemer ved anvendelsen af FDI-statistikker til 
overvågning af udenlandske investeringer. 

4) GD TRADE rapporterede desuden, at kvaliteten af data om udenlandske 
investeringer kan analyseres ved hjælp af oplysninger om bilaterale FDI i EU-
landenes nationale indberetninger af indenlandske aktiver tilhørende udlændinge 
eller tredjelandes indberetninger af aktiver i Europa, men at disse indberetninger 
normalt ikke stemmer overens63. 

Eurostat formidler en platform til udveksling af fortrolige virksomhedsoplysninger 
mellem EU-medlemsstaterne med henblik på at forbedre FDI-statistikkernes kvalitet. I 
samarbejde med Den Europæiske Centralbank (ECB) arrangerer Eurostat også 
kvartalsvise møder, hvor medlemsstater med betydelige bilaterale asymmetrier 
deltager med henblik på at forbedre dataene. 

Eurostat er ved at undersøge mulighederne for at udvikle FDI-data, der viser den 
egentlige investors hjemland samt hjemlandet for den virksomhed, der i sidste ende 
modtager en investering (det egentlige værtsland). 

  

                                                                 
63 Kommissionens arbejdsdokument SWD(2019) 108 final, jf. fodnote 29, s. 68 og 71. 
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Bilag IV - Oversigt over kinesiske investeringer i EU: FDI 
(beholdninger) 
Figur 13 - Kinesiske FDI (beholdninger) i EU ifølge data fra Eurostat 

 
Note: Tallene inkluderer Hongkong. 

Kilde: Eurostats database, de seneste tilgængelige data er for ultimo 2018. 
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Bilag V - Oversigt over kinesiske investeringer i EU: udenlandsk 
ejerskab 
Figur 14 - Aktiver i virksomheder i EU kontrolleret af kinesiske investorer 
ifølge EC-JRC Foreign Ownership Database 

 
Note 1: "20 andre EU-lande": Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, 
Finland, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, 
Spanien. 

Note 2: Figur 14 viser de samlede aktiver i EU-virksomheder kontrolleret af kinesiske investorer, men 
dette kan afvige fra de samlede kapitalinteresser ejet af kinesiske investorer (målt som procentdelen af 
ejede aktier ganget med de samlede aktiver). Som beskrevet af GD TRADE er kontrol med en 
virksomhed defineret som ejerskab af mindst 50,01 % af dens aktier, og "kontrol" er derfor ikke 
ensbetydende med ejerskab af 100 % af kapitalen. Dataene stammer fra både ukonsoliderede og 
konsoliderede virksomhedsregnskaber (afhængigt af datatilgængeligheden). For yderligere oplysninger 
henvises der til Gregori W., Nardo M., Ndacyayisenga N., Rancan M., "Foreign Investment in the EU, The 
FOWN dataset", EUR 29885 EN, Den Europæiske Unions Publikationskontor. 

Kilde: EC-JRC Foreign Ownership Database, de seneste tilgængelige data er for ultimo 2017. 
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Bilag VI - Revisionsrettens kortlægning af risici og muligheder for EU som følge af Kinas 
investeringsstrategi 
RISICI 

R-nummer 
+ 

risikotype 
Oversigt over eksterne risici Data og oplysninger påkrævet til at 

konstatere/vurdere risikoen Eksempler på kilder til kortlægningen af risiciene 

R.1 
Politisk 

Risiko for, at kinesiske investeringer i EU vedrørende 
følsomme/strategiske aktiver kan påvirke sikkerheden 

og den offentlige orden 

Data og oplysninger om medlemsstaternes 
følsomme/strategiske aktiver 

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

International Spectator, the International Spectator, 
s. 114, oktober 2016; Conrad, B. & Kostka, G., 

"Chinese investments in Europe's energy sector: 
Risks and opportunities?", s. 647, februar 2017 

R.2 
Politisk 

Risiko for, at individuelle medlemsstater indgår 
aftalememoranda med Kina vedrørende samarbejde om 

"ét bælte, én vej"-initiativet, hvilket potentielt kan 
bidrage til at underminere EU's sammenhold 

Data og oplysninger om medlemsstaternes 
aftalememoranda om "ét bælte, én vej"-initiativet 

indgået med Kina 

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

for Europe", The International Spectator, s. 105, 
november 2016 

R.3 
Politisk 

Risiko for, at projekter under "ét bælte, én vej"-
initiativet kan bidrage til at svække medlemsstaternes 

ejerskab/kontrol vedrørende kritisk infrastruktur af 
national eller strategisk betydning, hvilket kan få 

geopolitiske konsekvenser for EU's økonomiske bånd 
med andre partnerlande 

Jf. R.1 og R.2 samt data og oplysninger om ejerskab 
af investeringer i kritisk infrastruktur 

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

Energy Policy, s. 646-647, februar 2017 

R.4 
Politisk 

Risiko for, at kinesiske investeringer udbygger den 
grænseoverskridende konnektivitetsinfrastruktur, som 
udnyttes til organiseret kriminalitet/smugling på tværs 

af grænserne 

Undersøgelser af effektivitet, sikkerhed og 
kriminalitet i forbindelse med 

konnektivitetsmekanismer 

Global Initiative Against Transnational Organized 
Crime, "Dialogue on Organized Crime and 
Development - Conference Report", s. 2-3, 

februar 2019 

R.5 
Økonomisk 

Risiko for manglende gensidighed og unfair økonomiske 
fordele for kinesiske virksomheder i forhold til EU-
virksomheder på grund af ulige konkurrencevilkår 

og/eller WTO-regler 

Undersøgelser af kinesiske virksomheders 
økonomiske fordele (i forhold til EU-virksomheder) i 
konkurrencen på EU-markedet og de internationale 

markeder 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne 
Politikker, forskning udført for TRAN-udvalget: "The 

new Silk Route - opportunities and challenges for 
EU transport", s. 71 og 79, januar 2018; Conrad, B. 

& Kostka, G., "Chinese investments in Europe's 
energy sector: Risks and opportunities?", Energy 

Policy, s. 646, februar 2017 
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R-nummer 
+ 

risikotype 
Oversigt over eksterne risici Data og oplysninger påkrævet til at 

konstatere/vurdere risikoen Eksempler på kilder til kortlægningen af risiciene 

R.6 
Økonomisk 

 Manglende koordinering mellem EU's og Kinas 
infrastrukturprogrammer, hvilket kan skabe huller i 

konnektivitetsinfrastrukturen eller medføre, at 
investeringsprojekter konkurrerer eller overlapper med 

hinanden 

Data og oplysninger eller undersøgelser om 
koordinering, overlapninger og synergi mellem "ét 
bælte, én vej"-initiativet og EU's programmer på 

konnektivitetsområdet, f.eks. om kinesiske brugere 
af transportinfrastruktur i EU-korridorerne 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne 
Politikker, forskning udført for TRAN-udvalget: "The 

new Silk Route - opportunities and challenges for 
EU transport", s. 64-72 og 84-85, januar 2018 

R.7 
Økonomisk 

Risiko for, at kinesiske investeringer eller lån i Europa 
fører til konkurs på grund af dårligt tilrettelagte 

projekter finansieret af kinesiske statsejede banker, eller 
at kinesiske statsejede virksomheder finansierer 

uhåndterlig gæld i EU og udviklingslande. Hvis kinesiske 
finansieringskilder overtager projekter, der oprindelig 

blev forhandlet af internationale eller EU-långivere (som 
havde tilbudt mere gunstige vilkår), kan det medføre, at 

infrastruktur af national eller strategisk betydning 
tilfalder kinesiske kreditorer i tilfælde af misligholdelse 

Data og oplysninger eller undersøgelser om 
fejlslagne projekter og/eller virksomheder 

finansieret af kinesiske investeringer i EU og/eller i 
udviklingslande 

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

R.8 
Økonomisk 

Risiko for, at EU's langsigtede konkurrenceevne og den 
konkurrencedrevne globale innovationsdynamik 

påvirkes af tvungen overførsel af teknologi til Kina via 
udenlandske investeringer 

Data og oplysninger eller undersøgelser om 
overførsel af EU-teknologi til Kina 

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

International Spectator, the International Spectator, 
s. 114, oktober 2016; Conrad, B. & Kostka, G., 

"Chinese investments in Europe's energy sector: 
Risks and opportunities?", Energy Policy, s. 646, 

februar 2017 

R.9 
Økonomisk 

Risiko for, at EU importerer varer fra Kina til priser, der 
er lavere end produktionsomkostningerne 

Data og oplysninger om EU's handelsunderskud 
over for Kina 

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

Internazionali (IAI), oktober 2015 

R.10 
Økonomisk 

Risiko for, at EU's økonomi påvirkes af negative chok i 
forsyningskæder med centrale kinesiske leverandører 

Data om europæisk afhængighed af kinesiske 
leverandører og disses substituerbarhed i 

forsyningskæder uden for Europa, herunder 
forskningsdokoumenter fra ECB 

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

s. 10-11, 2. udgave/2016 

R.11 
Social 

Risiko for, at kinesiske virksomheder, der er involveret i 
udenlandske investeringer i tredjelande, ikke 

respekterer ikke arbejdstagernes arbejdsretlige/sociale 
rettigheder 

Undersøgelser af lovgivningen og overholdelsen 
deraf vedrørende lokale arbejdstageres sociale 

rettigheder og ydelser i forbindelse med kinesiske 
virksomheders udenlandske investeringer i 

tredjelande 

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

International Spectator, the International Spectator, 
s. 115, oktober 2016 
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R-nummer 
+ 

risikotype 
Oversigt over eksterne risici Data og oplysninger påkrævet til at 

konstatere/vurdere risikoen Eksempler på kilder til kortlægningen af risiciene 

R.12 
Teknologisk 

Risiko for, at "ét bælte, én vej"-initiativet ikke i 
tilstrækkelig grad overholder regler om datasikkerhed 

efter EU-standarder, hvormed EU bliver sårbart over for 
cyberangreb (cyberkriminalitet eller spionage) 

Undersøgelser af overholdelsen af EU's regler om 
datasikkerhed og om cyberangreb (eller 

cyberkriminalitet eller spionage) generelt 

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

Screening Policies", s. 20, MERICS og Rhodium 
Group (RHG), marts 2019; B. Conrad & G. Kostka, 
"Chinese investments in Europe's energy sector: 
Risks and opportunities?", Energy Policy, s. 647, 

februar 2017 

R.13 
Teknologisk 

Risiko for, at kinesiske investeringer ikke opfylder 
europæiske/internationale standarder (dvs. at der 
anvendes "lavere" nationale eller "Global Default"-
standarder), f.eks. i forbindelse med anlæggelse af 

grænseoverskridende transportforbindelser. En sådan 
tilgang uden fokus på bæredygtighed kan medføre, at 
positive effekter fra EU-standarder på områder såsom 

handel og innovation går tabt 

Undersøgelser af anvendelsen af og 
uoverensstemmelser mellem EU's/internationale 

standarder og kinesiske nationale/"Global Default"-
standarder vedrørende transportforbindelser 

OECD, "China's Belt and Road Initiative in the Global 
Trade, Investment and Finance Landscape", s. 27, 

OECD Business and Finance Outlook 2018 

R.14 
Juridisk 

Risiko for, at kinesiske investeringer ikke overholder 
EU's regler om hvidvask af penge og andre finansielle 

regler, og at der mangler oplysninger om den egentlige 
investor 

Data og oplysninger eller undersøgelser om 
kinesiske investeringers overholdelse af EU's regler 

om hvidvask af penge og andre finansielle regler 

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

Screening Policies", s. 20, MERICS og Rhodium 
Group (RHG), marts 2019 

R.15 
Juridisk 

Risiko for, at store kinesisk ledede infrastrukturprojekter 
i EU uregelmæssigt tildeles kinesiske tilbudsgivere med 

kunstigt lave bud (eller understøttes med 
statsfinansiering) 

Data og oplysninger eller undersøgelser om 
korruption i forbindelse med tildeling af 

infrastrukturprojekter (i EU), i relevante tilfælde fra 
kinesiske virksomheder 

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

Energy Policy, s. 646-647, februar 2017 

R.16 
Juridisk 

Risiko for, at import af kinesiske varer til EU er behæftet 
med told- og momssvig, som påvirker beregningen af 

EU's egne indtægter 

Data og oplysninger eller undersøgelser om told- og 
momsunddragelse vedrørende import fra Kina til 

EU, som påvirker beregningen af EU's egne 
indtægter 

Revisionsrettens årsberetninger for 2016-2018. 

R.17 
miljømæssig 

Risiko for, at kinesiske virksomheder ikke overholder 
EU's lovfæstede standarder eller internationale 

standarder (herunder miljøkrav), når de deltager i 
udbud i EU eller i tiltrædelseslande (f.eks. kinesiske 

investeringsprojekters indvirkning på den europæiske 
grønne pagt) 

Undersøgelser af kinesiske virksomheders 
overholdelse af EU's lovfæstede standarder eller 
internationale standarder (herunder miljøkrav og 

udbudsregler) i EU eller i tiltrædelseslande 

"Belt and Road Economics - Opportunities and Risks 
of Transport Corridors", Verdensbankgruppen, 

s. 111-112. 
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R-nummer 
+ 

risikotype 
Oversigt over eksterne risici Data og oplysninger påkrævet til at 

konstatere/vurdere risikoen Eksempler på kilder til kortlægningen af risiciene 

R.18 
Miljømæssig 

Folkesundheden kan påvirkes af den større indbyrdes 
forbundethed i en globaliseret verden (bl.a. via kinesiske 
transportruter under "ét bælte, én vej"-initiativet) med 

øget smittespredning til følge  

Undersøgelser fra Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) vedrørende folkesundhedsmæssige 

krisesituationer af international betydning (PHEIC) 

Tatem, A.J., Rogers, D.J. & Hay, S.I., "Global 
Transport Networks and Infectious Disease Spread", 

Advances in Parasitology, Elsevier Public Health 
Emergency Collection, vol. 62, 2006. 
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MULIGHEDER 

O-nummer 
+ 

mulighedstype 
Oversigt over eksterne muligheder Data og oplysninger påkrævet til at 

konstatere/vurdere muligheden 
Eksempler på kilder til kortlægningen af 

mulighederne 

M.1 
Politisk 

Mulighed for, at kinesiske investeringer i EU kan 
fremme fælles interesser ved at skabe et stærkt 

fundament for de bilaterale forbindelser mellem EU 
og Kina og et langvarigt partnerskab 

Undersøgelser af kinesiske investeringers betydning 
for at skabe et stærkt fundament for de bilaterale 
forbindelser mellem EU og Kina og et langvarigt 

partnerskab 

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

Energy Policy, s. 646, februar 2017 

M.2 
Politisk 

Mulighed for, at kinesiske investeringer og 
aktiviteter bidrager til fred og sikkerhed (herunder 
den globale folkesundhed) i EU's naboområder og i 

udviklingslande 

Undersøgelser af kinesiske investeringers 
indvirkning på stabiliteten i EU's naboområder og i 

udviklingslande 

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

Internazionali (IAI), oktober 2015 

M.3 
Økonomisk 

Mulighed for, at EU's samarbejde med Kina 
(herunder i internationale multilaterale 

udviklingsbanker) kan øge den internationale 
udlånskapacitet i en række sektorer og fremme 

økonomisk vækst i medlemsstaterne 

Undersøgelser af den internationale 
udlånskapacitet i forskellige sektorer og af kinesiske 

investeringers effekt på skabelsen af 
finansieringskilder (herunder internationale banker) 

og økonomisk vækst i medlemsstaterne 

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

april 2016 

M.4 
Økonomisk 

Mulighed for, at kinesiske investeringer i 
naboområder og udviklingslande bidrager til at 

opfylde relevante EU-mål, navnlig ved at forbedre 
den økonomiske vækst 

Undersøgelser af kinesiske investeringers 
indvirkning på opfyldelsen af EU's mål vedrørende 

naboområder og udviklingslande, navnlig ved at 
forbedre deres økonomiske vækst 

Europa-Kommissionens og HR/NF's bidrag til Det 
Europæiske Råd, "Forbindelserne mellem EU og 

Kina i et strategisk perspektiv", s. 4, JOIN(2019) 5 
final, 12. marts 2019  

M.5 
Økonomisk 

Mulighed for, at EU kan lade euroen blive en 
stærkere valuta, fordi en stor del af Kinas 

valutareserver omregnes til euro 

Undersøgelser af kinesiske investeringers 
indvirkning på re-/devaluering af euroen 

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

Internazionali (IAI), oktober 2015 

M.6 
Økonomisk 

Mulighed for, at "ét bælte, én vej"-initiativet kan 
øge handelen ved at forbedre konnektiviteten og 

sænke handelsomkostningerne i EU og andre lande 

Undersøgelser af kinesiske investeringers 
indvirkning på handelsomkostningerne og på EU's 

og andre landes handelsbalance 

"Belt and Road Economics Opportunities and Risks 
of Transport Corridors", s. 5., Verdensbankgruppen. 

M.7 
Økonomisk 

Mulighed for, at "ét bælte, én vej"-initiativet 
videreudvikler (kommerciel) jernbanetransport som 

alternativ til både sø- og lufttransport i EU 

Undersøgelser af "ét bælte, én vej"-initiativets 
videreudvikling af (kommerciel) jernbanetransport 

som alternativ til både sø- og lufttransport i EU 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne 
Politikker, forskning udført for TRAN-udvalget: "The 
new Silk Route - opportunities and challenges for EU 

transport", s. 65-66, januar 2018 

M.8 
Økonomisk 

Mulighed for, at "ét bælte, én vej"-initiativet kan 
forbedre balancen i fragtstrømmene til/fra EU 

Undersøgelser af "ét bælte, én vej"-initiativets 
indvirkning på fragtstrømmene til/fra EU 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne 
Politikker, forskning udført for TRAN-udvalget: "The 
new Silk Route - opportunities and challenges for EU 

transport", s. 66-67, januar 2018 
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O-nummer 
+ 

mulighedstype 
Oversigt over eksterne muligheder Data og oplysninger påkrævet til at 

konstatere/vurdere muligheden 
Eksempler på kilder til kortlægningen af 

mulighederne 

M.9 
Økonomisk 

Mulighed for, at "ét bælte, én vej"-initiativet giver 
incitament til at strømline toldordninger for at 

forbedre konnektiviteten 

Undersøgelser af "ét bælte, én vej"-initiativets 
indvirkning på incitamenter til at forbedre og 

strømline toldordninger 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne 
Politikker, forskning udført for TRAN-udvalget: "The 
new Silk Route - opportunities and challenges for EU 

transport", s. 67, januar 2018 

M.10 
Økonomisk 

Mulighed for, at EU-virksomheder kan bygge 
jernbaner, veje og infrastruktur i Centralasien, 

eventuelt med udveksling af færdigheder mellem 
EU og Kina 

Undersøgelser af kinesiske investeringers 
indvirkning på konnektivitetsinfrastrukturen på 

transportområdet i Centralasien og udveksling af 
færdigheder mellem EU og Kina 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne 
Politikker, forskning udført for TRAN-udvalget: "The 
new Silk Route - opportunities and challenges for EU 

transport", s. 68, januar 2018 

M.11 
Økonomisk 

Mulighed for, at EU via eksponering for de nyeste 
teknologier kan fremme sine standarder og udvikle 

sin teknologiske kapacitet ved gennemførelse af 
Digital4Development-strategien, jf. EU-strategien 

for styrkede forbindelser mellem EU og Asien 

Undersøgelser af virkningerne af eksponering for 
asiatisk teknologi på EU's kommercielle aktiviteter 

og sikkerhedsaktiviteter i forbindelse med den 
strategiske digitale udvikling 

Europa-Kommissionen, "Styrkede forbindelser 
mellem EU og Asien - byggesten til en EU-strategi", 
fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

Regionsudvalget og Den Europæiske 
Investeringsbank, JOIN(2018) 31 final, Bruxelles, 

19. september 2018 

M.12 
Økonomisk 

Mulighed for, at EU diversificerer risiciene 
vedrørende (udenlandsk) ejerskab af investeringer 

og dermed mindsker en potentiel afhængighed af et 
enkelt land 

Undersøgelser af konsekvenserne for EU af 
diversificering og afhængighed af (udenlandsk) 

ejerskab af investeringer 

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

Energy Policy, s. 646, februar 2017 

M.13 
Økonomisk 

EU-sektorer såsom videregående uddannelse, 
forskning og kreative/kulturelle brancher kan drage 

fordel af samarbejde og udveksling med Kina 
Rapporter om Horisont 2020 og Erasmus+ 

Hellkötter, K. &, Ayoub, L., "Mapping the EU-China 
Cultural and Creative Landscape - Summarizing 

Report", LSE marts 2014 til EU-China Policy 
Dialogues Support Facility II 

Dialogpartnere: Europa-Kommissionen, GD EAC, det 
kinesiske kulturministerium 



67 

 

Bilag VII - Aktioner, der udspringer af EU's strategi for 
forbindelserne med Kina  

Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina - 2016 

# Aktion Forhold Type 1 
G/S* 

Type 2 
U/B/K** 

16.1 
Det grundlæggende princip i EU's forbindelser med Kina er, at de skal være til gensidig 

fordel både politisk og økonomisk. 
C G B 

16.2 
EU's samarbejde med Kina bør være principfast, praktisk og pragmatisk og forblive tro 

mod EU's interesser og værdier. Det skal fortsat bygge på en positiv dagsorden for 
partnerskab, samtidig med at meningsforskelle skal håndteres konstruktivt. 

A G U 

16.3 
EU-medlemsstaternes samarbejde med Kina skal overholde EU-retten, EU's 

bestemmelser og EU's politikker. 
B S U 

16.4 
EU forventer, at Kina påtager sig et ansvar, der modsvarer de fordele, som landet 

høster af den regelbaserede internationale orden. 
E G K 

16.5 

Fremme af menneskerettighederne vil fortsat have en central placering i EU's 
samarbejde med Kina, og EU's tilgang lægger vægt på borgernes trivsel og overholdelse 
af internationale forpligtelser. EU vil holde Kina fast på landets ansvar for resultaterne 

på menneskerettighedsområdet. 

A S U 

16.6 EU bekræfter sin "ét-Kina-politik". J S U 

16.7 
EU bør fortsat udvikle sine forbindelser med Taiwan og støtte den konstruktive 

udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet. 
J S U 

16.8 
EU bør støtte den fortsatte gennemførelse af princippet om "ét land, to systemer" i 

Hongkong og Macao. 
J S U 

16.9 
EU bør i sin politik over for Kina tage fuldt hensyn til sine nære forbindelser med USA 

og øvrige partnere. 
J S U 

16.10 
EU bør fortsat aktivt støtte og tilskynde til økonomiske, miljømæssige og sociale 
reformer, der bringer Kina i retning af en mere åben, holdbar og inkluderende 

vækstmodel. 
E G U 

16.11 
EU har som mål at sikre gensidighed og lige vilkår i alle aspekter af sine handels- og 
investeringsforbindelser med Kina. Derfor vil EU øge overvågningen af europæiske 
virksomheders adgang til de kinesiske markeder og til Kinas FoU-støtteordninger. 

C G U 

16.12 
I første omgang er indgåelse af en omfattende investeringsaftale EU's prioritet med det 

mål at uddybe og genskabe balancen i vores økonomiske forbindelser med Kina. 
C S B 

16.13 
EU prioriterer det højt hurtigt at indgå en aftale med Kina om beskyttede geografiske 

fødevarebetegnelser på grundlag af de højeste internationale standarder. 
C S B 

16.14 

EU er ved at udvikle en ny generation af moderne handelsaftaler af høj standard og 
kunne overveje at indfri mere omfattende ambitioner, f.eks. en vidtgående og bred 

frihandelsaftale med Kina, når de rette betingelser, herunder de nødvendige 
økonomiske reformer i Kina, er opfyldt. 

C G U 

16.15 
EU forventer, at Kina foretager betydelige og kontrollerbare nedskæringer i sin 

industrielle overkapacitet ud fra en tidsplan for gennemførelsen af landets tilsagn 
herom og med inddragelse af en uafhængig overvågningsmekanisme. 

D S K 

16.16 

EU hilser værdiskabende kinesiske investeringer i Europa velkommen, forudsat at de 
sker i overensstemmelse med EU's lovgivning og forskrifter. Til gengæld forventer EU, 

at udenlandske virksomheder får bedre markedsadgang i Kina, og at der gives lige 
vilkår for virksomheder og investeringer. Kina bør nedbringe antallet af beskyttede 

sektorer og sikkerhedsrelaterede kontroller. 

C G B 

16.17 
Samarbejdet om retsstatsprincippet, håndhævelse af konkurrencereglerne samt 

standarder, bestemmelser og regulering i nøglesektorer bør styrkes. 
C G B 

16.18 
Gensidigt fordelagtigt samarbejde om forskning og innovation bør styrkes, samtidig 

med at der bør sikres lige vilkår. 
I G B 

16.19 
Samarbejde om den digitale økonomi kan gavne både EU og Kina. Det bør skabe vækst 

gennem fælles standarder og fælles forskning på grundlag af gensidighed. 
C G B 

16.20 
EU bør intensivere samarbejdet med Kina om beskyttelse og håndhævelse af 

immaterielle rettigheder. EU bør styrke bestræbelserne på at imødegå cybertyveri af 
immaterielle rettigheder og handelshemmeligheder. 

C S B 
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16.21 

EU bør anvende konnektivitetsplatformen mellem EU og Kina som sit hovedredskab i 
samarbejdet med Kina om at sammenbinde det eurasiske kontinent ved hjælp af 
fysiske og digitale net, hvorigennem der kan drives handel, investeres og knyttes 

mellemfolkelige forbindelser. 

E S B 

16.22 
Samarbejdet med Kina om landets "ét bælte, én vej"-initiativ bør være betinget af, at 
Kina opfylder sit erklærede mål om at gøre det til en åben platform, som overholder 

markedsreglerne og de internationale normer til alles bedste. 
E G B 

16.23 

Den mellemfolkelige dialog bør udbygges, og der bør tages nye initiativer, som 
tilskynder til større pluralisme i kontakterne. Mellemfolkelig kontakt bør integreres i 

alle aspekter af forbindelserne mellem EU og Kina, og migrations- og 
mobilitetsdialogen bør styrkes. 

I S B 

16.24 
Anerkendelse af Kinas voksende rolle i internationale forbindelser og international 

forvaltning bør være betinget af, at Kina i højere grad respekterer internationale regler 
og standarder. 

E G B 

16.25 
EU opfordrer Kina til at mobilisere sine diplomatiske og øvrige ressourcer til at skabe 

sikkerhed som et globalt offentligt gode, bl.a. gennem et engagement vedrørende 
Afghanistan og Syrien. 

H G B 

16.26 
EU har interesse i, at der hersker sikkerhed i Asien, og vil fortsætte med at styrke sit 
positive bidrag i denne henseende. EU opfordrer Kina til ligeledes at bidrage aktivt til 

fred og sikkerhed i EU's naboområder i overensstemmelse med folkeretten. 
H G B 

16.27 
EU ønsker, at fri sejlads og overflyvning opretholdes i Det Øst- og Sydkinesiske Hav. 

Konflikter bør løses fredeligt på grundlag af retsstatsprincippet, og ensidige 
provokationer bør undgås. 

E S B 

16.28 
EU's dialog med Kina med henblik på at nå til større enighed om nedrustning, ikke-

spredning, terrorbekæmpelse og internettet bør styrkes. 
H G B 

16.29 
Det bør sikres, at EU har en klar forståelse af Kinas forsvars- og sikkerhedspolitik som 

grundlag for samarbejdet med Kina. 
H G B 

16.30 
Afrika rummer de bedste muligheder for samarbejde om sikkerhed mellem EU og Kina, 
både til søs og på land. Samarbejdet om bekæmpelse af piratvirksomhed ud for Afrikas 

Horn bør fortsætte. 
H G B 

16.31 

EU bør udforske mulighederne for praktisk samarbejde og koordinering med Kina på 
områder som kapacitetsopbygning og støtte til fredsbevarende foranstaltninger i 
Afrika, idet begge parters diplomatiske og sikkerhedsmæssige aktiver på stedet 

udnyttes fuldt ud. 

H G B 

16.32 
EU og Kina har en fælles interesse i at støtte multilateralisme. EU bør sammen med 

Kina arbejde på at konsolidere den regelbaserede globale styring. 
E G B 

16.33 EU bør søge fælles fodslag med Kina vedrørende centrale G20-prioriteter. J G B 

16.34 

EU bør tilskynde Kina til at spille en mere aktiv og engageret rolle i WTO og i 
multilaterale og plurilaterale handels- og investeringsinitiativer, idet landet bør påtage 
sig et ansvar, der afspejler de fordele, det drager af et åbent handelssystem, og styrke 

ambitionerne for disse initiativer. EU forventer, at Kina fremsætter et tilbud om at 
tiltræde aftalen om offentlige udbud, der afspejler det kinesiske markeds størrelse og 

betydning. 

C S B 

  16.35 
EU bør arbejde tættere sammen med Kina om katastrofehåndtering, humanitære 

kriser og migration. 
H G B 

16.36 
EU bør fortsat insistere på, at Kina opfylder sine folkeretlige og menneskeretlige 
forpligtelser i både ind- og udland, og bør samarbejde med Kina i dette øjemed. 

A G B 

16.37 Der bør indledes en styrket dialog mellem EU og Kina om udviklingssamarbejde. J S B 

16.38 
EU bør benytte sig af Kinas engagement i indsatsen mod klimaændringer til at styrke 

partnerskabet på dette område på både bilateralt og multilateralt plan. 
F G B 

16.39 

Som det fremgår af den seneste femårsplan, er miljøet nu en af Kinas politiske 
topprioriteter. I lyset af dette bør EU sigte mod en positiv fælles dagsorden på områder 

som bekæmpelse af luft-, vand- og jordforurening, cirkulær økonomi, bæredygtig 
forvaltning af havressourcer og bekæmpelse af trusler mod biodiversitet og levesteder. 

F S B 

16.40 
EU bør tilstræbe at arbejde tættere sammen med Kina om bekæmpelse af 

antimikrobiel resistens. 
G S B 

16.41 
Der er brug for en samlet (EU-)strategi for forbindelserne med Kina for at opnå størst 

mulig gennemslagskraft. 
B G U 

16.42 

Medlemsstaterne bør styrke de standpunkter, der er fastlagt på EU-plan, i deres 
bilaterale forbindelser med Kina, og Kommissionens tjenestegrene og EU-

Udenrigstjenesten bør sørge for, at medlemsstaterne er klar over, hvor det er 
nødvendigt at beskytte EU's interesser. 

B G U 
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16.43 

På årlige topmøder mellem EU og Kina og dialoger på højt plan vil der blive fastsat mål 
og prioriteter for gennemførelsen af den fælles strategiske dagsorden. 

Gennemførelsen af 2020-dagsordenen for samarbejdet mellem EU og Kina bør hvert år 
vurderes på højt embedsmandsplan, og der bør aflægges rapport herom til 

topmøderne mellem EU og Kina. 

A S U 

16.44 
EU vil sammen med Kina undersøge, om de mange fælles dialoger fungerer effektivt, 

og om nødvendigt søge at strømline processen i overensstemmelse med EU's 
prioriteter. 

A G B 

16.45 
EU bør fortsat styrke sin analytiske kapacitet vedrørende Kina og skabe kontakt til de 

fremtidige generationer af kinesiske ledere inden for alle områder. 
I G B 

16.46 
De eksisterende EU-koordineringsmekanismer bør udnyttes aktivt [af EU] for at 

fremme en fælles EU-holdning. 
B G U 

16.47 
Gennemførelsen af EU's strategi for forbindelserne med Kina bør med jævne 

mellemrum tages op til revision i de relevante rådssammensætninger. EU bør være 
rede til at tilpasse sin strategi, hvis og når de underliggende antagelser ændrer sig. 

J S U 
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Styrkede forbindelser mellem Europa og Asien - byggesten til en EU-strategi - 2018 

# Aktion Forhold Type 1 
G/S* 

Type 2 
U/B** 

18.1 
Kommissionen vil udvikle en metode til at vurdere niveauerne af bæredygtig 

konnektivitet i Europa og Asien og dens økonomiske virkninger i EU og dets regioner. 
E S U 

18.2 
Kommissionen vil fremme udveksling af oplysninger til toldmyndighederne og digitale 

transportkorridorer og vurdere risici. 
H S U 

18.3 
Kommissionen vil føre forhandlinger om en lufttransportaftale med Sammenslutningen 
af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), Aserbajdsjan, Tyrkiet og Qatar og indgå bilaterale 

aftaler om luftfartssikkerhed med Folkerepublikken Kina (Kina) og Japan. 
C S B 

18.4 
Kommissionen vil fremme aftaler om dekarbonisering af transporten i internationale 

fora, navnlig i luftfarts- og skibsfartssektorerne. 
F S U 

18.5 
Kommissionen vil fremme digitaliseringen og den administrative forenkling af 

søtransport i Asien og Sortehavslandene samt tiltrædelsen af Rotterdamreglerne. 
E S U 

18.6 
Kommissionen vil undersøge muligheden for at udvide mandatet for koordinatorerne af 
EU-TEN-T-korridorerne til udvidelses- og partnerskabsregionen som led i den planlagte 

revision af TEN-T-forordningen, som skal afsluttes senest i 2023. 
E S U 

18.7 
Kommissionen vil arbejde med standarder for etisk anvendelse af fremadrettede 

teknologier såsom kunstig intelligens og fremme fuld overholdelse af ansvarlig statslig 
adfærd på internettet. 

A S U 

18.8 
Kommissionen vil yderligere fremme Erasmusprogrammet og Marie Skłodowska Curie-

aktionerne i Asien og tilknyttede gensidighedsordninger med henblik på at øge 
mulighederne for udveksling og mobilitet. 

I S U 

18.9 

Kommissionen vil intensivere samarbejdet med relevante tredjelande, herunder i 
konnektivitetsplatformen mellem EU og Kina, for at fremme den digitale økonomi, 

effektiv transportkonnektivitet og intelligent, bæredygtig og sikker mobilitet baseret på 
udvidelsen af TEN-T-nettet og fremme lige vilkår for investeringer. 

C S B 

18.10 
Kommissionen vil støtte bæredygtig konnektivitet i politik- og udviklingsdialoger med 

tredjelande. 
E G U 

18.11 
Kommissionen vil uddybe samarbejdet med relevante regionale organisationer i Asien og 

anvende nye tilgange til regionalt samarbejde om konnektivitet i Asien. 
E G U 

18.12 

Kommissionen vil samarbejde med europæiske og internationale 
standardiseringsorganisationer og deres nationale medlemmer for at sikre en effektiv og 

fælles udvikling af de nødvendige tekniske standarder, herunder gennem målrettet 
teknisk bistand og teknisk samarbejde. 

E G U 

18.13 

Kommissionen vil samarbejde med De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for 
Europa (UNECE) om at harmonisere den retlige ordning for befordring af gods med 

jernbane på tværs af det eurasiske kontinent og med Den Mellemstatslige Organisation 
for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF) og Organisationen for Samarbejde 
mellem Jernbaner (OSJD) om at udvide anvendelsen af EU-rammerne for tekniske 

specifikationer og sikkerhedsstyring. 

E S U 

18.14 

Kommissionen (og i påkommende tilfælde den højtstående repræsentant) vil fremme 
investeringer i konnektivitet mellem Europa og Asien gennem investeringsfaciliteter og -

garantier, der involverer europæiske offentlige banker (EIB og EBRD og 
medlemsstaternes nationale banker og institutioner) og internationale finansielle 

institutioner, i overensstemmelse med internationale standarder og lige 
konkurrencevilkår. 

C G U 

18.15 
Kommissionen (og i påkommende tilfælde den højtstående repræsentant) vil intensivere 

EU's samarbejde med Den Asiatiske Udviklingsbank og Den Asiatiske 
Infrastrukturinvesteringsbank om investeringer. 

E S U 

18.16 
Kommissionen (og i påkommende tilfælde den højtstående repræsentant) vil nedsætte 

en gruppe, der skal rådgive virksomheder om konnektivitet mellem Europa og Asien 
(Business Advisory Group for Euro-Asian Connectivity). 

J S U 

18.17 

Kommissionen (og i påkommende tilfælde den højtstående repræsentant) vil tilskynde til 
øget gennemsigtighed i offentlige udbud vedrørende euroasiatisk infrastruktur, herunder 

gennem øget tiltrædelse af WTO-aftalen om offentlige udbud og vedtagelsen af GPA-
standarder og støtte til oprettelsen af særlige websteder for offentlige udbud. 

C S U 
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Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv - 2019 

# Aktion Forhold Type 1 
G/S* 

Type 2 
U/B** 

19.1 
EU styrker sit samarbejde med Kina for at opfylde det fælles ansvar i forbindelse med 

FN's tre søjler: menneskerettigheder, fred og sikkerhed samt udvikling. 
A G B 

19.2 
For en mere effektiv bekæmpelse af klimaændringerne opfordrer EU Kina til, at landets 

emissioner i overensstemmelse med målene i Parisaftalen skal toppe inden 2030. 
F S B 

19.3 
EU indgår i et tættere samarbejde med Kina om fred og sikkerhed på grundlag af det 

positive samarbejde om den fælles omfattende handlingsplan for Iran. 
H G B 

19.4 

EU anvender mere konsekvent de eksisterende bilaterale aftaler og finansielle 
instrumenter og samarbejder med Kina om at følge de samme principper under 

gennemførelsen af EU's strategi for styrkede forbindelser mellem Europa og Asien med 
henblik på at beskytte EU's interesse i stabilitet, bæredygtig økonomisk udvikling og 

god forvaltningsskik i sine partnerlande. 

E S B 

19.5 

EU opfordrer Kina til at leve op til de eksisterende fælles tilsagn fra EU og Kina med det 
formål at opnå et mere ligevægtigt og gensidigt økonomisk forhold. Dette omfatter en 
reform af Verdenshandelsorganisationen, navnlig med hensyn til subsidier og tvungne 
teknologioverførsler, indgåelse af bilaterale aftaler om investeringer senest i 2020, om 
geografiske betegnelser snarest muligt og om luftfartssikkerhed i de kommende uger. 

C S B 

19.6 
For at skabe større gensidighed og muligheder for offentlige udbud i Kina bør Europa-

Parlamentet og Rådet vedtage det internationale instrument for offentlige udbud inden 
udgangen af 2019. 

C S B 

19.7 

Kommissionen offentliggør senest i midten af 2019 en vejledning om deltagelse af 
udenlandske tilbudsgivere og varer på EU's udbudsmarked for at sikre, at der ikke kun 
lægges vægt på prisen, men også på høje arbejds- og miljøstandarder. Kommissionen 

finder sammen med medlemsstaterne inden udgangen af 2019 løsninger på de 
eksisterende mangler i lovgivningen, 

C S U 

19.8 
som har indvirkning på EU-retten, for fuldt ud at imødegå de handelsforvridende 

virkninger af udenlandsk statsligt ejerskab og statslig finansiering på det indre marked. 
D S U 

19.9 

Det er nødvendigt med en fælles EU-tilgang til sikkerheden i forbindelse med 5G-nettet 
for at beskytte kritisk digital infrastruktur mod potentielle alvorlige sikkerhedsmæssige 

konsekvenser. Til det formål vil Europa-Kommissionen fremsætte en henstilling på 
opfordring fra Det Europæiske Råd. 

B S U 

19.10 

Medlemsstaterne bør sikre en hurtig, fuldstændig og effektiv gennemførelse af 
forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer for at påvise og øge 

bevidstheden om de sikkerhedsrisici, der er forbundet med udenlandske investeringer i 
kritiske aktiver, teknologier og infrastrukturer. 

H S U 

Forklaring: Jf. bilag VIII vedrørende farvekodning af aktioner og forhold. 

Forhold: 

A) Fremme af EU's værdier og FN's tre søjler, B) bevarelse af EU's sammenhold, C) gensidighed for større 
ligevægt i forbindelserne og lige konkurrencevilkår, D) forebyggelse af konkurrenceforvridende 
virkninger på EU's indre marked, E) bæredygtig økonomisk udvikling og god forvaltning, F) bekæmpelse 
af klimaforandringerne og beskyttelse af miljøet, G) globale bekymringer vedrørende folkesundheden, 
H) styrkelse af samarbejdet om fred og sikkerhed, I) fremme af tværkulturel forståelse og samarbejde 
om innovation og J) en bredere udenrigspolitisk tilgang 

Type 1(*): G: Generel, S: Specifik, 

Type 2(**): U: Unilateral, B: Bilateral, K: Kina. 
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Bilag VIII - Områder af EU's reaktion på Kinas 
investeringsstrategi og deres relation til risici og muligheder 
Figur 15 - Revisionsrettens kortlægning af aktioner under EU-Kina-
strategien 

 
Note: Hver risiko er markeret med en farvet prik. Kortlægningen omfatter kun eksterne risici. Alle 
mulighederne er omfattet af kortlægningen. 

Kilde: Revisionsrettens kortlægning. 

FORKLARING: 2016 = 2018 = 2019 = Specifik aktion =
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forbindelserne og lige 
konkurrencevilkår

B) Bevarelse af EU's sammenhold
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Akronymer og forkortelser 
ADB: Den Asiatiske Udviklingsbank 

AIIB: Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank 

BNP: Bruttonationalprodukt 

COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

Covid-19: Coronavirussygdom 2019 

CØEL: Central- og østeuropæiske lande 

EBRD: Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 

EC: Europa-Kommissionen 

ECB: Den Europæiske Centralbank 

EIF: Den Europæiske Investeringsfond 

EPRS: Europa-Parlamentets Forskningstjeneste 

EU: Den Europæiske Union 

EU-Udenrigstjenesten: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

FDI: Udenlandske direkte investeringer 

FFR: Flerårig finansiel ramme 

FN: De Forenede Nationer 

GD: Generaldirektorat 

GMF: German Marshall Fund 

GPA: Aftalen om offentlige indkøb 

G20: Internationalt forum for regeringer og centralbanker fra 19 lande samt EU 

HR/NF: Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (og næstformand for Europa-Kommissionen). 

IKT: Informations- og kommunikationsteknologi 
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IMF: Den Internationale Valutafond 

JRC: Det Fælles Forskningscenter 

MERICS: Mercator Institute for China Studies 

MIC 2025: Made in China 2025 (strategi) 

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

OSJD: Organisationen for samarbejde mellem jernbaner 

OTIF: Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer 

PHEIC: En folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning 

SPE: Special purpose entity 

TEN-T: Transeuropæiske net 

UNECE: De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa 

WHO: Verdenssundhedsorganisationen 

WTO: Verdenshandelsorganisationen 
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Glossar 
Aftalememorandum: Aftale mellem to eller flere parter om at samarbejde om et 
specifikt forhold uden at forpligte sig juridisk. 

Aftalen om offentlige indkøb (GPA): Aftale mellem 19 WTO-medlemmer, herunder 
EU, om at åbne deres markeder for offentligt indkøb for hinanden. 

Bruttonationalprodukt (BNP): Et standardmål for et lands rigdom, baseret på den 
samlede værdi af varer og tjenesteydelser produceret i landet (normalt i løbet af et år). 

EC-JRC Foreign Ownership Database: Kommissionens database over aktiver tilhørende 
virksomheder kontrolleret af udenlandsk ejerskab og investeringer i nøglesektorer fra 
enheder uden for EU. 

"Ét bælte, én vej"-initiativet: Kinesisk investeringsstrategi med fokus på 
konnektivitetsinfrastruktur. Den blev lanceret i 2013 med det formål at øge landets 
indflydelse i udlandet. 

FDI-screening: Evaluering af, om en direkte investering vil have en negativ effekt i det 
land, hvor investeringen foretages. 

5G-udstyr: Femtegenerationsteknologistandard for mobilnet. 

Finansielt instrument: Finansiel støtte i form af egenkapital- eller 
kvasiegenkapitalinvesteringer, lån eller garantier eller andre risikodelingsinstrumenter.  

Forsyningskæde: Det system af organisationer, mennesker, aktiviteter, information og 
ressourcer, der er involveret i produktionen af en vare eller tjenesteydelse og 
leveringen heraf til kunden.  

Indeks over reguleringsmæssige FDI-restriktioner: En OECD-indikator for OECD- og 
G20-restriktioner vedrørende udenlandske direkte investeringer. 

Joint venture: Når to eller flere virksomheder går sammen om at nå et specifikt 
kommercielt mål, men bevarer deres særskilte identiteter. 

Kinas statsdrevne investeringsstrategi: Kinas aktuelle politikker om at give private og 
statsejede virksomheder støtte og finansiel tilskyndelse til at investere i udlandet.  

Made in China 2025 (MIC 2015): Kinesisk industristrategi, der blev iværksat i 2015, og 
som fokuserer på varer med stor værditilvækst til både eksport og indenlandsk 
forbrug. 
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Sikkerhed: Et aktiv, der stilles som sikkerhed for et lån, og som fortabes i tilfælde af 
misligholdelse. 

Special purpose entity (SPE): Juridisk enhed, der er oprettet til specifikke og/eller 
midlertidige formål. 

Statsejede virksomheder: Enheder, der driver forretning, og hvor staten har betydelig 
kontrol i kraft af fuldt eller væsentligt ejerskab.  

17+1-samarbejdet: Samarbejdsforum mellem Kina og 17 central- og østeuropæiske 
lande, deriblandt 12 EU-medlemsstater. 

Udenlandske direkte investeringer (FDI): Forhold, hvor en investor baseret i én 
økonomi direkte eller indirekte ejer 10 % eller mere af stemmeretten i et selskab i en 
anden økonomi. 

Økonomisk korridor: Forbundne infrastrukturnet på tværs af landegrænser til at lette 
handel og stimulere økonomisk udvikling.  



 

 

Holdet bag analysen 
Denne analyse fra Revisionsretten, "EU's reaktion på Kinas statsdrevne 
investeringsstrategi", giver et overblik over Kinas investeringsstrategi og kortlægger de 
udfordringer, som denne strategi medfører for EU-institutionerne og 
medlemsstaterne. 

Analysen blev vedtaget af Afdeling V - Finansiering og forvaltning af Unionen, der ledes 
af Tony Murphy, medlem af Revisionsretten (afdelingsformand). Arbejdet blev ledet af 
Annemie Turtelboom, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef 
Florence Fornaroli, attaché Celil Ishik, ledende administrator og opgaveansvarlig 
Alberto Gasperoni og revisorerne Jussi Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst og 
Lara Connaughton. 

 
Som følge af covid-19-pandemien og de strenge krav om at blive hjemme kunne der 
ikke tages et billede af revisionsholdet. 
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