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Märkus COVID-19 pandeemia kohta
Meie ülevaade koostati enne COVID-19 puhangut ja seetõttu ei võeta selles arvesse
pandeemiale reageerimiseks poliitikas võetud meetmeid või muid muudatusi.
Ülevaatest
Alates 1980. aastatest on Hiina rakendanud riigi juhitud investeerimisstrateegiat, et
võimaldada tugevat ekspordipõhist majandust. Võtsime vaatluse alla ELi vastuse
sellele strateegiale.
Meie töö näitas, et on keeruline saada täielikke ja ajakohaseid andmeid ning saada
ülevaadet investeeringutest, mis on osa Hiina investeerimisstrateegiast ELis. Ka ei
leidnud me ametlikku põhjalikku analüüsi ELi riskidest ja võimalustest. Tulevikus
peab parandama ELi-Hiina strateegia koostamist, rakendamist, järelevalvet,
aruandlust ja hindamist. Lahendada tuleb ka küsimus, kuidas ELi institutsioonide ja
liikmesriikide vastusamme paremini koordineerida, edendades teabevahetust.
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Kokkuvõte
I Viimase kahe aastakümne jooksul on Hiinast saanud rahvusvahelisel areenil

arvestatav majanduslik jõud. Alates 1980. aastatest on Hiina rakendanud riigi juhitud
investeerimisstrateegiat, et võimaldada tugevat ekspordipõhist majandust. Uus siiditee
koos algatusega „Made in China 2025“ on Hiina majanduskasvu kõige olulisemad
investeerimisstrateegiad, mille eesmärk on suurendada Hiina mõju välismaal,
sealhulgas ELis ja selle liikmesriikides.

II Pidasime ajakohaseks vaadata meie kui välisaudiitorite seisukohast läbi ELi vastus

Hiina riigipõhisele investeerimisstrateegiale, mis tekitab ELile probleeme Hiina üha
suureneva majandusliku mõju tõttu. Hiina investeerimisstrateegia osa moodustavad
eeskätt riigiettevõtted, mida rahastab Hiina riik. Kui liikmesriigid annaksid sarnaseid
toetusi, käsitletaks neid ELi eeskirjade kohaselt riigiabina. Sellise erineva käsitluse tõttu
on ELil raske saavutada Hiinaga võrdseid tingimusi.

III Tegemist ei ole auditiga, vaid spetsiaalselt sel eesmärgil uuringutest, artiklitest ja

akadeemilistest väljaannetest kogutud avalikult kättesaadava teabe alusel koostatud
ülevaatega. Meie töö annab ülevaate Hiina investeerimisstrateegiast ja koondab
väljakutsed (riskid ja võimalused), mida see ELile esitab. Võtsime vaatluse alla ELi
vastuse Hiina investeerimisstrateegiale, mis koosneb ELi institutsioonide algatustest ja
Hiinat puudutavatest liikmesriikide eraldiseisvatest meetmetest.

IV Meie ülevaade näitas, et on keeruline saada täielikke ja ajakohaseid andmeid ning
seega ülevaadet investeeringutest, mis on osa Hiina investeerimisstrateegiast ELis. Ka
ei leidnud me põhjalikku ametlikku analüüsi ELi riskidest ja võimalustest. Viimases
kolmes ELi-Hiina strateegilises dokumendis sisalduvad meetmed hõlmavad peaaegu
kõiki riske ja võimalusi, välja arvatud kolme riski.

V Nii EL kui ka liikmesriigid kasutavad oma pädevust poliitikavaldkondades, mis on

seotud ELi vastusega Hiina investeerimisstrateegiale. Poliitikavaldkondades, kus ELi
koordineeritud käsitlus võiks olla eeliseks, tähendab asjaolu, et pädevust teostavad nii
EL kui ka liikmesriigid seda, et otsustajaid on palju (nt ELi institutsioonid ja
liikmesriikide valitsused) ja neil võib olla lahknevaid arvamusi ja käsitlusviise. See võib
raskendada kogu ELi mõjutavate probleemide õigeaegset ja kooskõlastatud
lahendamist.

6

VI Erinevad allikad näitavad, et liikmesriigid suhtlevad sageli Hiinaga kahepoolselt
vastavalt oma riiklikele huvidele ja ei pruugi alati komisjoni sellest nõuetekohaselt
teavitada või oma tegevust komisjoniga kooskõlastada. Seetõttu on ELi
institutsioonidel ja liikmesriikidel teatud valdkondades keeruline oma tegevust
koordineerida.

VII Toome välja tuvastatud riskidega seotud probleemid. Arutasime neid komisjoni
talituste ja Euroopa välisteenistusega ning vajadusel oleme lisanud viited nende
seisukohtadele.
1)

Kuidas pakkuda Hiina investeerimisstrateegiasse kuuluvate investeeringute kohta
täielikumaid ja ajakohasemaid andmeid ning statistikat, et Hiinat käsitleva ELi
poliitika kujundajad oleksid paremini oludega kursis?

2)

Kuidas viia läbi ametlik, põhjalik ja ajakohane analüüs ELi riskide ja võimaluste
kohta, aitamaks lahendada kõiki Hiina investeerimisstrateegiaga seotud küsimusi?

3)

Kuidas parandada ELi-Hiina strateegias loetletud 74 meetme rakendamist,
eelkõige nende meetmete puhul, millega edendatakse vastastikkust ja välditakse
moonutavat mõju ELi siseturule, ning kuidas käsitleda allesjäänud riske?

4)

Kuidas võimaldada ELi otsustajatel paremini koostada ja jälgida ELi-Hiina
strateegiat, hinnates eelnevalt strateegia meetmete rakendamiseks vajalikku ELi
rahastamist, eraldades rahalisi vahendeid ja koostades ülevaate seonduvatest
kulutustest?

5)

Kuidas tagada, et Hiina investeerimisstrateegia esitatavate väljakutsetega
tegeletakse, tugevdades ELi-Hiina strateegia tulemuslikkuse mõõtmise,
järelevalve, aruandluse ja hindamise korda?

6)

Kuidas ELi institutsioonide ja liikmesriikide meetmeid paremini koordineerida,
edendades nendevahelist teabevahetust ELi ja Hiina koostöö kohta.
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1. Sissejuhatus
01 Viimase kahe aastakümne jooksul on Hiina tõusnud rahvusvahelisel areenil

oluliseks majandusjõuks. See võimaldas Hiinal saada oluliseks geopoliitiliseks
mõjujõuks kogu maailmas (vt joonis 1). EL on Hiina suurim kaubanduspartner, Hiina
aga ELi suuruselt teine kaubanduspartner.

Joonis 1. Valitud suurriikide demograafilised ja majanduslikud andmed
Hiina

Euroopa Liit

Ameerika Ühendriigid
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Allikas: Maailmapank, „GDP (current US$)“; „GDP per capita (constant 2010 US$)“; „Population, Total“;
„Current account balance (% of GDP)“, maailma arengunäitajad, Maailmapanga Grupp ja
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), statistilised andmed.
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02 Hiina majandus- ja kaubanduspoliitikat iseloomustavad mitmed

arengustrateegiad, kus riigi juhitud investeeringud on võimaldanud Hiinal saada
ülemaailmse tähtsusega majandusjõuks. Need julgustavad Hiina ettevõtteid
investeerima välismaale, eelkõige strateegilistesse sektoritesse (nt energia-,
telekommunikatsiooni- ja raudteesüsteemid), kusjuures riigiettevõtteid rahastab Hiina
riik. See võib moonutada konkurentsi eeskätt ELi siseturul, kuna Hiina riigile
kuuluvatele ettevõtetele ei kehti ELi riigiabi eeskirjad. EL on võtnud endale ülesandeks
tagada Hiina ettevõtetega konkureerivatele ELi ettevõtetele võrdsed võimalused.

03 Hiina majanduskasvu kõige olulisem investeerimisstrateegia on uus siiditee. Üks

selle poliitiline eesmärk on suurendada Hiina mõjuvõimu välismaal, sealhulgas ELis ja
selle liikmesriikides. Uus siiditee edendab Hiina geostrateegilisi püüdlusi laieneda kogu
maailmas, toetades riigisisest majanduskasvu, arendades piirkondlikku ja ülemaailmset
ühenduvust, võttes vähem arenenud riikides kasutusele Hiina standardid ning
hõlbustades veelgi kaubandust uue siiditeega ühendatud turgude vahel.

04 Hiina investeerimisstrateegia on pälvinud rahvusvaheliselt üldsuselt nii kiitust kui

kriitikat. Ühest küljest võib strateegia majanduslikel viljadel olla nii Euroopa kui ka
maailma majandusele positiivne mõju näiteks majanduskasvu ja tööhõive edendamise
kaudu. Lisaks on Hiina enneolematu majanduskasvu ja edukate vaesuse likvideerimise
kavade tõttu rohkem kui 850 miljonit hiinlast vaesusest välja toodud, ning vaesuse
määr on langenud 88,3%-lt 1981. aastal 1,9%-ni 2013. aastal 1. Teisest küljest tekitab ka
ELis muret sõltuvus Hiina investeeringutest strateegilistesse tööstusharudesse, nende
kontsentreerumine tundlikesse või strateegiliselt olulistesse sektoritesse ning Euroopa
ühisturule juurdepääsul vastastikkuse põhimõtte eiramine 2.

1

„China systematic country diagnostic, towards a more inclusive and sustainable
development“, Maailmapanga Grupp, aruanne nr 113092-CN, 2017.

2

Hanemann, T. & Huotari, M., „EU-China FDI: Working towards reciprocity in investment
relations“, Rhodium Group ja Mercatori Hiina uuringute instituut, MERICS, 17. august 2018.
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05 ELi välisaudiitorina on Euroopa Kontrollikojal (edaspidi „kontrollikoda“)

ainulaadne vaatenurk ELi poliitikale, algatustele ja rahandusele. Võttes arvesse Hiina
kasvavat majanduslikku tähtsust rahvusvahelisel areenil, pidasime ajakohaseks vaadata
läbi ELi vastus Hiina riigi juhitud investeerimisstrateegiale (edaspidi „Hiina
investeerimisstrateegia“), mis tekitab eespool kirjeldatud probleeme. ELi vastus Hiina
investeerimisstrateegiale hõlmab nii ELi institutsioonide juhitud algatusi kui
liikmesriikide eraldiseisvaid Hiinat puudutavaid meetmeid. ELi juhtpõhimõtte kohaselt
peaksid ELi suhted Hiinaga tuginema kindlatele põhimõtetele, olema praktilised ja
pragmaatilised, jäädes truuks oma huvidele ja väärtustele ning neid edendama 3.

3

Euroopa komisjon, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni
asepresident, „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“, Euroopa Parlamendi, Euroopa
Ülemkogu ja Nõukogu ühisteatis, JOIN(2019) 5 final, Strasbourg, 12. märts 2019, lk 1.
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2. Ülevaate ulatus ja käsitlusviis
06 Vaatlesime ELi vastust Hiina investeerimisstrateegiale. Arvestame, et see vastus

hõlmab nii ELi institutsioonide algatusi kui ka liikmesriikide eraldiseisvaid Hiinat
puudutavaid meetmeid. Meie töö annab ülevaate Hiina investeerimisstrateegiast ja
koondab väljakutsed (riskid ja võimalused), mida see strateegia ELi institutsioonidele ja
liikmesriikidele esitab. Järgnevalt kirjeldame, kuidas on ELi institutsioonid
o

töötanud välja ELi-Hiina strateegia;

o

viinud selle strateegia väljakutsetega vastavusse;

o

strateegiat rakendanud, selle üle järelevalvet teinud, aru andnud ja seda
hinnanud.

Kirjeldame ka seda, kuidas liikmesriigid on Hiina investeerimisstrateegiale vastanud.
Viimasena esitame lõppmärkused, kus määratleme ELi peamised ülesanded tulevikuks.

07 Tegemist ei ole auditiga, vaid spetsiaalselt sel eesmärgil koostatud ülevaatega,

mis põhineb märtsini 2020 kogutud uuringutest, artiklitest ja akadeemilistest
väljaannetest koosneval avalikult kättesaadaval teabel. Ülevaate koostamisel kasutati
ka komisjoni talituste ja Euroopa välisteenistuse (EEAS) avalikke dokumente, nende
töötajatega tehtud intervjuusid ning konsultatsioone oma ala ekspertidega (vt I lisa).
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3. Hiina riigi juhitud
investeerimisstrateegia
„Going Global“ strateegia kirjeldus

08 Alates 1980. aastatest on Hiina kasvanud üleilmse tähtsusega majandusjõuks ja ta

püüab seda kasvusuunda hoida. Hiina osakaal maailma sisemajanduse koguproduktist
(SKP) kasvas vähem kui 3%-lt 1980. aastal 16%-ni 2018. aastal (vt joonis 2). Selle kasvu
alusjõud on „Going Global“ strateegia, mis loodi 1999. aastal, kaks aastat enne Hiina
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vastuvõtmist. „Going Global“ strateegias
keskenduti peamiselt naftavarude ja muude toorainete impordile, et edendada oma
töömahukat majandust, samal ajal kui väikse lisandväärtusega kaubad (rasketööstus,
nt raud, teras ja põhimasinad) 4 eksporditi valdavalt ülemaailmselt. Rahvusvaheline
Valuutafond (IMF) ennustas 2018. aastal, et Hiina nominaalne SKP võib 2030. aastaks
USAst mööduda ja võtta üle maailma suurima majanduse tiitli 5.

4

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), „Belt and Road Initiative in the global
trade, investment and finance landscape“, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD
kirjastus, Pariis, 2018, lk 24.

5

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), „People’s Republic of China 2018 Article IV
Consultation“ pressiteade; aruanne; Hiina Rahvavabariigi tegevdirektori aruanne ja avaldus,
riigiaruanne nr 18/240, IMF, juuli 2018, lk 1.
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Joonis 2. Protsentuaalne osa maailma SKPst (jooksevhindades, USA
dollarites)
% maailma SKPst, mõõdetud jooksevhindades
40%
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Allikas: „GDP (Current US$)“ Data Bank – World Development Indicators, Maailmapanga Grupp.
Ajakohastatud 9.4.2020.

09 Kuni 2008. aastani oli Hiina SKP aastane kasv püsivalt kiire. Pärast 2008. aasta

finantskriisi on see aeglustunud (vt joonis 3), peamiselt väikse lisandväärtusega
kaupade ekspordi vähenemise tõttu. Hiina aastane kasv on jätkuvalt märkimisväärne,
riigi SKP kasvas 2018. aastal 6,6%, samas kui ELi SKP kasvas sel aastal vaid 2,0% 6.
Viimase kümne aasta jooksul on strateegia „Going Global“ puhul mindud üle
majandusele, mis keskendub rohkem suure lisandväärtusega kaupade tootmisele,
sealhulgas taristu laiendamisele, mis edendab kaubandust piirkondlikul ja
rahvusvahelisel tasandil.

6

Maailmapank, „GDP growth (annual %)“, maailma arengunäitajad, Maailmapanga Grupp.
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Joonis 3. SKP kasv aastaste protsentuaalsete muutustena, 2001–2018
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Allikas: Maailmapank, „GDP growth (annual %)“, Maailma arengunäitajad, Maailmapanga Grupp.

10 Hiina ülemaailmse konkurentsivõime edasiseks suurendamiseks töötati välja kaks

peamist strateegiat: 2013. aastal käivitatud ühendamisstrateegia uus siiditee ning
2015. aastal algatatud tööstusstrateegia „Made in China 2025“. Meie määratleme neid
algatusi Hiina riigi juhitud investeerimisstrateegiana, mis toetab ja julgustab rahaliselt
Hiina riigi- ja eraettevõtteid investeerima strateegilistesse sektoritesse välismaal.

11 Viimasel kümnendil tegeles Hiina rohkem ühenduvusega uue siiditee kaudu. See

on pikaajaline laiaulatuslik strateegia, mis koosneb paljudest
investeerimisprojektidest, mis keskenduvad peamiselt transpordi ja energiataristu
rajamisele, kaubanduse edendamisele ning digitaalsete võrkude arendamisele. Uue
siiditee prioriteetsed valdkonnad on investeerimine digitaalmajandusse ja
innovatsioonipõhine areng 7.

7

„Xi Jinping Chairs and Addresses the Leaders' Roundtable of the Second Belt and Road
Forum for International Cooperation (BRF)“, The Second Belt and Road Forum for
International Cooperation, 28. aprill 2019; Eder, Arcesati, Mardell, „Networking the Belt and
Road – The future is digital“, Mercatori Hiina uuringute instituut (MERICS), 28. august 2019.
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12 2013. aastal käivitas Hiina praegu uue siiditeena tuntud algatuse Siiditee

majandusvööndi ja Meresiiditee nime all. Algatuse eesmärk oli kiirendada
piirkondlikku majanduskasvu. Joonis 4 näitab uue siiditee geograafilist laienemist nn
majanduskoridoride kaudu, mis on konkreetsed geograafilised piirkonnad riikides,
mida uus siiditee läbib, ning mis hõlmab enam kui 64 riiki, moodustades üle
kolmandiku maailma SKPst ja üle poole maailma rahvastikust 8. Viimastel aastatel on
uue siiditee tähtsus kasvanud, mistõttu lisati see 2017. aastal Hiina Kommunistliku
Partei põhiseadusesse, tagades pideva rahavoo uue siiditee projektidesse 9.

Joonis 4. Uus siiditee: kuus majanduskoridori

Siiditee majandusvöönd
21. sajandi meresiiditee
Raudteeühendused
Olemasolevad
Kavandatud
Hiina osalusega sadamad
Olemasolevad
Kavandatud või ehitamisel

MAJANDUSKORIDORID
Hiina–Mongoolia–Venemaa
Uus-Euraasia maismaasild
Hiina–Kesk-Aasia–Lääne-Aasia
Hiina–Pakistan
Bangladesh–Hiina–India–Myanmar
Hiina–Indoneesia poolsaar

Märkus. Uus siiditee hõlmab ka Ladina-Ameerikat 10.
Allikas: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), „Belt and Road Initiative in the global trade,
investment and finance landscape“, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD kirjastus, Pariis,
2018, lk 11.

8

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), „Belt and Road Initiative in the global
trade, investment and finance landscape“, OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD
kirjastus, Pariis, 2018, lk 9.

9

Eder, T., „Mapping the Belt and Road Initiative – This is where we stand“, Mercatori Hiina
uuringute instituut, MERICS, 7. juuni 2018.

10

Teufel Dreyer, J., „The Belt, the Road, and Latin America“, Foreign Policy Research Institute,
juuni 2019.
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13 1. selgituses on toodud näide Hiina taristuinvesteeringutest ühes kuuest

majanduskoridorist.

1. selgitus
Näide Hiina taristuinvesteeringutest Uus-Euraasia maismaasilla
koridoris
Mööda Uus-Euraasia maismaasilla koridori kulgev 305 km pikkune Khorgos–
Almatõ maantee uuendati 2018. aastal kaherealisest maanteest neljarealiseks.
Tee ühendab Hiina piirilinna Khorgost Kasahstanis asuva Almatõ linnaga, mis on
üks Kesk-Aasia suuremaid majanduskeskusi. Maantee on vähendanud kahe linna
vahelist sõiduaega 40% ja transpordikulusid 0,26 USA dollarilt 0,24 dollarini
sõidukilomeetri kohta 11.

14 Alates uue siiditee käivitamisest 2013. aastal kuni selle kavandatava valmimiseni

2049. aastal ulatub algatuse raames tehtud Hiina investeeringute prognoositud suurus
1 triljonist 8 triljoni USA dollarini 12. See lai vahemik näitab, kui vähe andmeid on
saadaval algatuse mahu ja ulatuse kohta. II lisa annab ülevaate uue siiditee
määratlusest, eesmärkidest, investeeringutest ja finantseerimisest.

15 Hiina investeeringuid ELis ei ole alati võimalik liigitada uue siiditeega seotuteks.

Puudub uue siiditee ametlike projektide avalikult kättesaadav loetelu ning loetelu
liikmesriikide osamaksetest uue siiditeega seotud finantseerimisasutustele, nagu Aasia
Arengupank (ADB) ja Aasia Infrastruktuuri Investeerimispank (AIIB). Uue siiditee
projekte rahastavad peamiselt Hiina riigile kuuluvad ettevõtted, sealhulgas riigi
omandis olevad arengupangad ja kommertspangad (vt joonis 12 II lisas), mida
rahastab Hiina riik. Kui sellist toetust annaks mõni ELi liikmesriik, käsitletaks seda ELi
eeskirjade kohaselt riigiabina. Selline erinev kohtlemine võib moonutada konkurentsi
ELi siseturul ning muudab võrdsete võimaluste saavutamise Hiina ja ELi vahel
keeruliseks 13. Komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus tõid välja, et 2020. aasta
11

„Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors“, lk 50–51,
Maailmapanga Grupp, juuni 2019.

12

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

13

European Union Chamber of Commerce in China, „The Road Less Travelled: European
Involvement in China’s Belt and Road Initiative“, 2020, lk 2.
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juunis avaldati valge raamat välistoetuste kohta ühtsel turul, et seda küsimust osaliselt
käsitleda 14; see toimus aga pärast meie ülevaate koostamise perioodi. Lisaks on oht, et
nende projektide rakendamisel ei järgita piisavalt keskkonna-, sotsiaalseid ja
juhtimisstandardeid 15. Uus siiditee on keerukas ja pidevalt arenev algatus, mis
muudab selle ELi poliitikakujundajate jaoks n-ö liikuvaks märklauaks.

16 2015. aastal kehtestati kümneaastase poliitikana tööstusstrateegia „Made in

China 2025“, mis tähendas üleminekut majandusele, mis keskendus rohkem suure
lisandväärtusega sektoritele, sisetarbimisele ja ekspordile. See näitas Hiina püüdlust
saada ülemaailmseks tehnoloogiliseks jõuks. Kuigi seda strateegiat on erinevate
rahastamisvahendite kasutamise tõttu raske hinnata, kirjutas Mercator Institute for
China Studies (MERICS), et selle strateegiaga seotud rohkem kui 1800 valitsuse
tööstusinvesteeringute fondi kogumaht on ligikaudu kolm triljonit jüaani 16
(390 miljardit eurot).

Ülevaade Hiina investeeringutest ELi

17 Hiina riigi juhitud investeerimisstrateegiaga seotud Hiina investeeringutest ELis

(nt uus siiditee ja „Made in China 2025“) ei ole võimalik avaliku teabe piiratud
kättesaadavuse tõttu täpset ülevaadet anda (vt punktid 15 ja 16) Seetõttu kasutame
kõrgetasemelise analüüsi saamiseks andmeid kõigi Hiina välisinvesteeringute kohta
ELis. Oleme vaadanud üle viimastel aastatel Hiinast (sealhulgas Hongkongist) pärit
välismaised otseinvesteeringud ELi (vt 2. selgitus).

14

Euroopa Komisjon (2020), „White Paper on levelling the playing field as regards foreign
subsidies“, Brüssel, 17.6.2020 COM(2020) 253 final.

15

„Belt and Road Economics – Opportunities and Risks of Transport Corridors“, lk 111–112,
Maailmapanga Grupp.

16

Zenglein, M. J. & Holzmann, A., „Evolving Made In China 2025: China’s industrial policy in
the quest for global tech leadership“, Mercatori Hiina uuringute instituut (MERICS), 4. juuli
2019, lk 12.
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2. selgitus
Välismaised otseinvesteeringud
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on välismaised
otseinvesteeringud määratlenud kui investeeringute kategooria, mis väljendab
eesmärki luua ühe riigi residendist ettevõtte püsiv osalus ettevõttes, mis on
resident muus riigis kui otseinvestor.
Sellist suhet tõendab ühes riigi residendist ettevõtte vähemalt 10% hääleõiguse
otsene või kaudne omamine teise riigi residendist investori poolt.
Välismaiste otseinvesteeringute positsioon on investeeringute väärtus aasta lõpu
seisuga, mis kajastab aastatega tehtud välismaiste otseinvesteeringute
akumuleeritud netosummat, samal ajal kui välismaiste otseinvesteeringute
voogudega mõõdetakse investeerimistehingute väärtust kõnealusel aastal.

Piirangud välisinvesteeringutele ELis

18 OECD välismaiste otseinvesteeringute regulatiivse piiratuse indeks mõõdab

paljudes riikides, sealhulgas kõikides OECD ja G20 riikides välismaistele
otseinvesteeringutele kehtestatud regulatiivsed piiranguid. See hõlmab välismaistele
otseinvesteeringutele seatud nelja peamist tüüpi piiranguid: väliskapitalile seatud
piirangud, taustauuringute ja heakskiitmise mehhanismid, piirangud välismaalastest
võtmetöötajate palkamisele ning tegevuspiirangud (st piirangud filiaalide asutamisele
ja kapitali tagasitoomisele lähteriiki või maaomandile).

19 Joonis 5 näitab, kui piiravad on ELi liikmesriigid ja muud valitud riigid (sealhulgas

Hiina) välisinvesteeringute suhtes. Ehkki ELis on piirangute tase erinev, on siinne
investeerimiskord üldiselt väga avatud ja ülejäänud maailmaga võrreldes on piiranguid
vähe. EL pooldab välisinvesteeringuid kui majanduskasvu ja töökohtade loomise allikat,
mis seob ELi ettevõtted ülemaailmsete väärtusahelatega. EL on maailma suurim
välismaiste otseinvesteeringute sihtpiirkond. 2017. aastal tehti ELi enam kui kolmandik
(35%) maailma välismaistest otseinvesteeringutest 17.

17

Eurostat, „World direct investment patterns“, juuli 2018.
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Joonis 5. OECD regulatiivse piiratuse indeks 2018
OECD välismaiste otseinvesteeringute seadusandlike piirangute indeks, 2018
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Märkus. Kui indeksi väärtus on 0, tähendab see, et riik on avatud. Väärtus 1 tähendab, et riik on suletud.
Mida suurem on arv (vahemikus 0–1), seda suletumaks riiki peetakse.
Allikas: „OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index Chart latest year“, OECD. Statistika.

20 ELiga võrreldes on Hiina investeeringutele vähem avatud. Hiina

välisinvesteeringute kord (sealhulgas selle nn negatiivsed loendid) piirab
välisinvestorite juurdepääsu Hiina turule mitmes sektoris, sealhulgas mitmes sellises
sektoris, mis on strateegias „Made in China 2025“ määratletud peamiste
tehnoloogiliste sektoritena 18. Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) sedastab, et
mõnes sektoris on Euroopa ettevõtted sunnitud moodustama ühisettevõtteid Hiina
ettevõtetega ja tehnoloogiat siirdama. Peale turule sisenemist seab Hiina
18

„European Business in China Position Paper 2019/2020“, Investment Working Group
Position Paper, European Chamber of Commerce in China, 29. september 2019, lk 99.

19
õigusraamistik ja ebavõrdne juurdepääs Hiina turule ning valitsuse eraldatav
rahastamine Euroopa ettevõtted Hiina omadega võrreldes ebasoodsamasse
olukorda 19. Tabelis 1 antakse ülevaade välisinvesteeringute valdkondlikest piirangutest
Hiinas võrreldes ELiga.

Tabel 1. Välisinvesteeringute valdkondlikud piirangud Hiinas võrreldes
ELiga
Sektorid

Hiina investeerimiskord ELi
investorite suhtes

ELi investeerimiskord Hiina
investorite suhtes

Nafta ja maagaasi otsingud ja
ammutamine

Vaid ühisettevõtetele

Piiranguteta

Väljaannete trükkimine

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Autotööstus

Maksimaalselt 50%

Piiranguteta

Laevade remont,
projekteerimine ja tootmine

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Õhusõidukite projekteerimine ja
tootmine

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Satelliittelevisioonisaadete
tootmine

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Tuumaelektrijaamad

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Elektrivõrkude ehitus ja
käitamine

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Raudteevõrkude ehitus ja
käitamine

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Tsiviillennuväljade ehitamine ja
käitamine

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Telekommunikatsiooniettevõtted

Vaid vähemusosalus

Piiranguteta

Pangad

Maksimaalselt 20%

Piiranguteta

Kindlustusettevõtted

Maksimaalselt 50%

Piiranguteta

Allikas: Holslag. J., „The Silk Road Trap, Medford“, Polity Press, 2019. Kuna Hiina välisinvesteeringute
piiranguid ajakohastatakse regulaarselt, võib tabelis esitatud teave olla nende uuenduste tõttu
muutunud.

19

Preziosi, N., et al. (Eds) Dias et al., „China – Challenges and Prospects from an Industrial and
Innovation Powerhouse“, Joint Research Centre, Väljaannete talitus, Luksemburg, 2020.
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Hiinast ELi tehtavate investeeringute suurus

21 EL jälgib ELi mittekuuluvate riikide (sealhulgas Hiina) investeeringuid mitmete

allikate abil. Peamisede allikad on ametlik statistika, mida koostab komisjoni Euroopa
statistikaamet (Eurostat), ning andmed eraallikatest saadud investeeringute kohta,
mille panevad kokku komisjoni kaubanduse peadirektoraat (DG TRADE) ja JRC (nt
Euroopa Komisjoni EC-JRC välisomandi andmebaas). DG TRADE kasutab ka Rhodium
Groupi ELi-Hiina investeerimisseire andmeid.

22 Eurostat avaldab andmeid välismaiste otseinvesteeringute mahu ja voogude

kohta ELi liikmesriikidesse ja neist välja. Andmed põhinevad nende liikmesriikide ja
kolmandate riikide statistikaametite deklaratsioonidel 20. Välismaiste
otseinvesteeringute statistika ei ole õigeaegne, kuna see avaldatakse 12–24 kuud
pärast vastavat aastat. Lisaks on andmed killustatud ja ebatäielikud ning seetõttu on
keeruline neist ülevaadet saada. Näiteks näitavad nad ainult vahetu investori päritolu
(residentsust) ega hõlma pikemaid investeerimisahelaid, nagu investeeringud, mille
tegemiseks kasutatakse mõnes teises riigis registreeritud eriotstarbelisi äriühinguid (nt
maksustamise eesmärgil). Ülevaade välismaiste otseinvesteeringute statistika piiratud
katvusest on toodud III lisas. Lisaks on probleeme metoodikaga, mida Hiina
kaubandusministeerium (MOFCOM) kasutab avaldatud investeerimisstatistika
koostamiseks 21.

23 Meie Eurostati statistika ülevaade näitab, et Hiina investeeringud ELis on

kasvanud, kuid on endiselt suhteliselt väikesed. 1995. aastal kuulus Hiina investoritele
vaid 0,3% ELis tehtud välismaistest otseinvesteeringutest. Joonis 6 näitab, kuidas on
Hiina osakaal kõigist välismaistest otseinvesteeringutest ELis aastatel 1995, 2005 ja
2015 kasvanud. 2018. aasta lõpus oli see osakaal tõusnud 3%-ni 22, s.t Hiina
välismaised otseinvesteeringud (maht) ELis olid 202 miljardit eurot Soodsa
maksustamiskeskkonnaga finantskeskused võivad meelitada ligi suures mahus
välismaiseid otseinvesteeringuid 23: Luksemburg on 82,5 miljardi euroga suurim Hiinast

20

Eurostati andmebaas, Euroopa Komisjon, 2020.

21

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

22

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

23

„The Rise of Phantom Investments“, IMF, september 2019.

21
pärit investeeringute saaja ELis, talle järgnevad Madalmaad. Ülevaade Hiina
välismaistest otseinvesteeringutest ELi on esitatud IV lisas.

Joonis 6. Hiina välismaiste otseinvesteeringute (maht) osakaalu
suurenemine ELis aastatel 1995, 2005 ja 2015
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Allikas: Euroopa Komisjon, „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“, Euroopa Komisjoni talituste töödokument, SWD(2017)/0297 final – 2017/0224
(COD), Brüssel, 13. september 2017.

24 Vastusena ametliku välismaiste otseinvesteeringute statistika piirangutele lõi

komisjon (DG TRADE) uue mitteavaliku andmebaasi (EC-JRC välisomandi andmebaas),
kasutades ettevõtete tasandi andmeid (nt ettevõtete bilansid), mis põhinevad sellistel
allikatel nagu andmebaasid Orbis ja Zephyr 24. EC-JRC välisomandi andmebaasi
kantakse välisomandus, mis börsil noteerimata ettevõtete puhul ületab 50% kapitalist,
ja börsil noteeritud äriühingute puhul hõlmab suurima(te) aktsionäri(de) osalust. Seda
saab kasutada investeeringu lõpliku omaniku tuvastamiseks ja see annab sektorite
kaupa üksikasjalikumat teavet kui välismaiste otseinvesteeringute statistika. Sarnaselt
välismaiste otseinvesteeringute statistika katvuse probleemidega ei hõlma ka see
andmebaas väikeseid ettevõtteid, kes ei ole kohustatud oma bilanssi avaldama, ning
üldiselt ei hõlma see ka kapitalirenti.

24

Komisjoni talituste töödokument, SWD(2019) 108 final.
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25 EC-JRC välisomandi andmebaasi põhjal oli Hiina investorite kontrolli all olevate

varade, sealhulgas välismaiste otseinvesteeringute kogusumma 2017. aasta lõpus
2114 miljardit eurot. See moodustab 0,89% ELi ettevõtete koguväärtusest ja 0,18% ELis
tegutsevate ettevõtete koguarvust. EC-JRC välisomandi andmebaasi põhjal on Hiina
investeeringute peamine saajariik olnud Ühendkuningriik (varade maht kokku
1772 miljardit eurot). Ülevaade Hiina investorite kontrollitavatesse ettevõtetesse
tehtud välisinvesteeringutest ELis on toodud V lisas.

26 Joonis 7 näitab Hiina välismaiste otseinvesteeringute tehingute (voogude)

arengut ajas ja eelkõige riigile kuuluvate ettevõtete tehtud investeeringute olulisust
võrreldes eraettevõtete investeeringutega. Hiina majanduse tunnusjoon on suur riigile
kuuluv sektor.

Joonis 7. Hiina välismaised otseinvesteeringud ELis, 2000–2019
Hiina välismaiste otseinvesteeringute tehingud ELis omandiliikide kaupa,
miljardites USD
50
45
40

Erasektor

Riigile kuuluvad ettevõtted

35
30
25
20
15
10
5
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Allikas: Rhodium Group, 2020.
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Investeeringute sektorid

27 Hiina välismaiste otseinvesteeringute sektorid aastatel 2000–2019 hõlmavad

strateegiliselt olulisi valdkondi 25 nagu transport ja taristu (29,1%), IKT (12,4%), ning
energeetika (10,1%), samuti autotööstus (14,1%), ning kinnisvara ja majutus (11,2%).
Joonisel 8 esitatakse Hiina välismaised otseinvesteeringud sektorite kaupa alates 2000.
aastast.

Joonis 8. Hiina riigile kuuluvate investorite tehtud Hiina välismaiste
otseinvesteeringute tehingud ELis sektorite kaupa, 2000–2019
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Allikas: Rhodium Group, 2020.

25

Strateegilised sektorid ja varad, nagu on kirjeldatud Euroopa Komisjoni dokumendis (2017)
„Welcoming Foreign Direct Investment while Protecting Essential Interest“, Brüssel,
13.9.2017 COM(2017) 494 final.
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28 Mõned näited Hiina investorite märkimisväärsetest ostudest ELis on:
o

2012: Energias de Portugal 3,5 miljardi USA dollari eest (energiaettevõte,
Portugal);

o

2014: CDP Reti 2,8 miljardi dollari eest (haldusettevõte, kommunaalteenused,
Itaalia);

o

2015: Pirelli 7,7 miljardi USA dollari eest (autoseadmed ja komponendid, Itaalia;

o

2017: Logicor 14 miljardi USA dollari eest (transporditeenused ja logistika,
Ühendkuningriik 26.

26

Rhodium Group Cross Border Monitor (CBM): „People’s Republic of China < > European
Union Direct Investment“, 1Q 2019. Uuendatud: avalik versioon, New York, 2019.

25

4. Kontrollikoja ülevaade riskidest ja
võimalustest ELi jaoks
29 ELi ja Hiina suhteid ning eelkõige Hiina investeerimisstrateegia esitatavaid

väljakutseid käsitlevate poliitikadokumentide kavandamisel, koostamisel ja
rakendamisel teevad komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus kindlaks
asjakohased riskid ja võimalused ning hindavad neid. Nende talituste kohaselt põhineb
see jätkuv hindamine mitmesugustest allikatest, sealhulgas muudelt ELi talitustelt,
liikmesriikidelt, kolmandatelt riikidelt ja erinevates poliitikavaldkondades töötavatelt
ekspertidelt pärit teabel. Me ei leidnud aga põhjalikku ametlikku analüüsi Hiina
investeerimisstrateegia riskide ja võimaluste kohta ELi jaoks.

30 Seetõttu koostasime oma ülevaate osana Hiina investeerimisstrateegia riskide ja

võimaluste loetelu, tuginedes avalikult kättesaadavale teabele ja ekspertidega
konsulteerimisele. Kasutades riskijuhtimise rahvusvahelist raamistikku 27,
keskendusime riskidele ja võimalustele ning liigitasime need tüüpide kaupa, nagu
allpool kirjeldatud. Riskide/võimaluste ja nende allikate üksikasjalikum kirjeldus on
toodud VI lisas. Kuigi kõik need riskid ja võimalused kehtivad Hiina kohta, võivad need
kehtida ka ELi suhetes teiste riikidega. Teatavad riskid ja võimalused võivad ELi otseselt
mõjutada, samas kui teised võivad mõjutada ELi poliitikat kolmandates riikides.

31 Tabelis 2 on esitatud kontrollikoja ülevaade riskidest. Üle poole riskidest on oma
olemuselt poliitilised või majanduslikud. Lisaks on ka sotsiaalseid, tehnoloogilisi,
õiguslikke ja keskkonnaga seotud riske. Käesolevas ülevaates loetletud 18 riski ei ole
ammendavad ega oma võrdset kaalu, mõned neist kujutavad endast ELile suuremat
ohu kui teised. Näited riskidest on esitatud 3. selgituses.

27

„Integrating with Strategy and Performance“, Enterprise Risk Management, Treadway
komisjoni toetavate organisatsioonide komitee (COSO), juuni 2017.

26

Tabel 2. Hiina investeerimisstrateegiast tulenevad riskid ELile
Tüüp

Poliitiline

Majanduslik

Sotsiaalne
Tehnoloogiline

Õiguslik

#

Riski ülevaade

R.1

Hiina investeeringud tundlikesse/strateegilistesse varadesse
Euroopas võivad mõjutada julgeolekut / avalikku korda

R.2

Liikmesriigid poolt otse sõlmivad vastastikuse mõistmise
memorandumid uue siiditeega seotud koostöö kohta, võib
kahjustada ELi ühtsust

R.3

Uue siiditee projektid võivad nõrgendada liikmesriikide
strateegilise riikliku taristu omandit, millel on geopoliitilised
tagajärjed

R.4

Hiina investeeringud laiendavad piiriülest ühenduvustaristut,
mida kasutavad ära rahvusvaheline organiseeritud
kuritegevus/salakaubavedajad

R.5

ELi ja Hiina suhetes puudub vastastikkus Hiina ettevõtete
ebaõiglase majandusliku eelise tõttu

R.6

Puudulik koordineerimine ELi ja Hiina taristuprogrammide vahel,
mis võib tekitada lünki ühenduvustaristus või konkureerivaid või
üksteist dubleerivaid investeerimisprojekte (*)

R.7

Hiina riigile kuuluvad ettevõtted finantseerivad haldamatuid
laene ELis ja kolmandates riikides, mille tagajärjel tekivad
makseviivitused ja kaotatakse strateegiline tagatis

R.8

ELi pikaajalist konkurentsivõimet kahjustab Hiinasse suunatud
sunniviisiline tehnoloogiasiire

R.9

EL impordib Hiinast kaupu, mille hind on madalam kui
tootmiskulud

R.10

ELi majandust kahjustavad Hiina peamiste tarnijatega seotud
tarneahelate negatiivsed šokid

R.11

Välisinvesteerijatest Hiina ettevõtted ei austa
töötajate/sotsiaalseid õigusi

R.12

Uus siiditee ei vasta piisavalt ELi andmeturbe-eeskirjadele,
mistõttu võivad ELi tabada küberrünnakud

R.13

Hiina transporditaristu ei järgi ELi/rahvusvahelisi standardeid,
mistõttu kaob positiivne mõju

R.14

Hiina investeeringud ei vasta ELi finantseeskirjadele ( nt
rahapesu valdkonnas)

R.15

ELi taristuprojektide võitjaks kuulutatakse eeskirjadevastaselt
Hiina pakkumused, mis on kunstlikult madala hinnaga

R.16

Hiina impordi puhul mõjutab ELi omavahendite arvutamist tollija käibemaksupettus

27

Tüüp
Keskkonnaalane

Riski ülevaade

#
R.17

Hiina ettevõtted ei järgi ELi/rahvusvahelisi kestlikkust
edendavaid keskkonna- või juhtimisstandardeid

R.18

Rahvatervist mõjutab üha suurem vastastikune seotus
globaliseerunud maailmas (sealhulgas uuel siiditeel kulgevatel
Hiina transpordimarsruutidel), mis kiirendab haiguste levikut

Märkus(*): Komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus ei pea seda ohtu poliitilise tegelikkuse tõttu
asjakohaseks ning leiavad, et taristu koordineerimise küsimus on vastuolus ELi praeguse poliitikaga.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

3. selgitus
Näiteid Hiina investeerimisstrateegiast tulenevatest riskidest ELile
Liigne võlakoormus kolmandates riikides ja strateegilise tagatise kaotamine
Uue siiditee rakendamiseks on Hiina andnud laene, võtmata piisavalt arvesse
projektide pikaajalist jätkusuutlikkust ja pöörates vähe tähelepanu laenuvõtjate
eelarvepositsioonile. See on suurendanud võlakoormust kolmandates riikides,
nagu Pakistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Sri Lanka, Maldiivid ja ELi kanditaatriik
Montenegro 28. See risk võib ELis realiseeruda, kui liikmesriikidele antakse sellist
uue siiditee projektide rahastamist.
Riski R.7 osas on olnud näiteid strateegilise riikliku tähtsusega taristu kasutamisest
tagatisena. Sri Lanka Hambantota rahvusvaheline sadam on riikliku ja strateegilise
tähtsusega. 2017. aastal ei suutnud Sri Lanka valitsus Hiina laenu tagasimakseid
õigeaegselt tasuda ja sadam anti 1,12 miljardit USA dollari suuruse makse eest 99
aastaks rendile ettevõttele China Merchants Port Holdings29.
Intellektuaalomand ja tehnoloogiasiire
Paljud tabelis 2 nimetatud riskid (kui need realiseeruksid) mõjutaksid negatiivselt
vastastikkuse ja võrdsete võimaluste tagamise eesmärki ELi ja Hiina suhetes. Riskis
R.8 mainitakse tehnoloogia siiret Euroopa ettevõtetelt Hiina omadele. Euroopa
Kaubanduskoda Hiinas avaldas 2019. aastal ettevõtjate kindlustunde uuringu,

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, märts 2018.

29

Ferchen, M. & Perera, A., „Why Unsustainable Chinese Infrastructure Deals Are a Two-Way
Street“, Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, juuli 2019; Panda, A. „Sri Lanka
Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99-Year Lease“, The Diplomat,
detsember 2017.
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milles leiti, et 20% vastanutest olid sunnitud Hiinas turulepääsu säilitamiseks
tehnoloogiat siirdama, mis rõhutab vastastikkuse puudumist ELi ja Hiina suhetes30.
Keskkonnastandardid ja kliimamuutused
R.17 keskendub riskile, et Hiina ettevõtted ei järgi ELi keskkonnastandardeid.
„Euroopa roheline kokkulepe“ 31 on Euroopa Komisjoni üks peamine prioriteet. Üks
selle eesmärke on, et 2050. aastaks oleks kasvuhoonegaaside netoheide null.
Hoolimata 2019. aastal toimunud uue siiditee teisel rahvusvahelise koostöö
teemalisel foorumil tehtud avaldusest jätkata „avatud, rohelist ja
keskkonnasäästlikku koostööd“ 32, jätkab uus siiditee söeküttel põhinevate
elektritootmisprojektide elluviimist. Üks selline Hiina laenudega rahastatav projekt
plaanitakse teostada võimalikus ELi kandidaatriigis, Bosnias ja Hertsegoviinas 33.
Rahvatervis
Hiljutine COVID-19 pandeemia on näidanud, et globaliseerunud maailma
omavaheline seotus ohustab rahvatervist. See oht mõjutab paljusid riike terves
maailmas. Uuringud on näidanud, et patogeenid saavad nüüd liikuda kaugemale,
kiiremini ja suuremates kogustes kui varem 34. Kuna Hiina on nüüd juhtiv
transporditaristu pakkuja kogu maailmas, juhib R.18 tähelepanu sellele, kuidas
uue siiditee uued transpordimarsruudid võivad kujutada ohtu rahvatervisele ELis
ja selle naabruses, kui ei rakendata korralikke kontrolle ja sanitaarmeetmeid.

32 Tabelis 3 esitatakse kontrollikoja ülevaade strateegia pakutavatest võimalustest.

Kõik loetletud võimalused on oma olemuselt poliitilised ja majanduslikud. Selle kohta
toome näiteid 4. selgituses.

30

Business Confidence Survey 2019, Euroopa Kaubanduskoda.

31

„Euroopa roheline kokkulepe“, COM/2019/640 final.

32

Tema Ekstsellentsi, Hiina Rahvavabariigi president Xi Jinpingi kõne uue siiditee teise
rahvusvahelise koostööfoorumi avatseremoonial, Hiina Rahvavabariigi välisministeerium,
Peking, 26. aprill 2019.

33

Mardell, J., „China’s Belt and Road Partners Aren’t Fools“, Foreign Policy, mai 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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Tabel 3. Hiina investeerimisstrateegiast tulenevad ELi võimalused
Tüüp
Poliitiline

Majanduslik

Ülevaade võimalustest

#
V.1

Hiina investeeringud ELi võivad edendada ühiseid huve tihedamate
kahepoolsete suhete kaudu

V.2

Hiina investeeringud aitavad kaasa rahule ja julgeolekule ELi
naaberriikides / arengumaades

V.3

ELi-Hiina seotus suurendab rahvusvaheliste laenude andmise
võimalusi, hõlbustades majanduskasvu

V.4

Hiina investeeringud ELi naaberriikidesse / arengumaadesse aitavad
saavutada ELi eesmärke, suurendades majanduskasvu

V.5

Euro kurss tõuseb, kuna Hiina välisvaluutareserve konverteeritakse
eurodes nomineeritud varade omandamiseks.

V.6

Uus siiditee laiendab kaubandust, parandades ühenduvust ja
alandades kaubanduskulusid ELis ja teistes riikides

V.7

Uus siiditee võimaldab (kauba)raudtee edasiarendamist ELis nii
mere- kui ka õhutranspordi alternatiivina

V.8

Uus siiditee tasakaalustab ELi suunduvaid / sealt saabuvaid
kaubavooge

V.9

Uus siiditee pakub stiimulit tolliprotseduuride sujuvamaks
muutmiseks, et parandada ühenduvust

V.10 ELi ettevõtted rajavad Kesk-Aasias transporditaristu koos võimaliku
oskusteabe jagamisega ELi ja Hiina vahel

V.11 ELi kokkupuude uusimate tehnoloogiatega annab võimaluse
edendada ELi digitaliseerimisstandardeid ja -suutlikkust

V.12 EL hajutab välisinvesteeringute omandiga seotud riske, vähendades
võimalikku sõltuvust mis tahes riigist

V.13 Sellised ELi sektorid nagu kõrgharidus, teadusuuringud, loome- ja
kultuuritööstus saavad kasu koostööst ja suhtlusest Hiinaga

Allikas: Euroopa Kontrollikoda
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4. selgitus
Näiteid Hiina investeerimisstrateegiast tulenevatest võimalustest EL
jaoks
Parem ühenduvus ja kaubavood
COSCO Shipping Corporation Ltd (COSCO), Hiina riigile kuuluv ettevõte, omab
osalusi selliste sadamate terminalides nagu Valencia, Rotterdam, Antwerpen ja
Pireus.
Näiteks Pireuse sadama puhul:
—

alates 2016. aasta augustist on COSCO Shipping Group olnud I terminali
käitava Pireuse sadama enamusomanik;

—

COSCO Pacific käitab II terminali 2008. aastal sõlmitud 35-aastase
kontsessioonilepingu alusel.

Pireuse sadama ja COSCO vaheline leping parandas ühenduvust (V.6) ning
suurendas kaubavooge (V.8). See võimaldas investeeringuid uutesse kaidesse ja
raudteeühendust sadama terminalide ja riigi raudteesüsteemi vahel.
Maailmapanga andmetel suurenes Pireuse sadamat aastas läbivate konteinerite
maht ajavahemikul 2007–2016 168% 35. Kreeka sadam jätkab selles edetabelis
tõusu ning oli 2019. aastal Rotterdami, Antwerpeni ja Hamburgi järel
konteinerivedude mahult üks Euroopa neljast tähtsamast sadamast.
Akadeemiline ja teaduskoostöö
Hiina ja ELi suhtlus toob kasu akadeemilisele ja teadusuuringute alasele koostööle,
nagu on kirjeldatud võimaluses V.13. Sellised ELi sektorid nagu kõrgharidus,
teadusuuringud, loome- ja kultuuritööstus saavad akadeemilisest suhtlusest
Hiinaga kasu Erasmus + ja Jean Monnet programmi tegevuste kaudu, samuti
teadusuuringute algatustest programmi „Horisont 2020“ kaudu. 2019. aasta
märtsi seisuga oli Marie Skłodowska-Curie meetmetes osalenud 1034 Hiina
teadlast. Komisjoni talituste ja Euroopa välisteenistuse sõnul on selle võimalusega
seotud ka teatavad ohud, näiteks vastastikkuse puudumine.

35

„Belt and Road Economics Opportunities and Risks of Transport Corridors“, juuni 2019,
Maailmapanga Grupp.
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5. ELi vastus Hiina
investeerimisstrateegiale
ELi juhtimiskord

33 ELi raamistiku pädevused hõlmavad suutlikkust võtta vastu õigusakte

mitmesugustes poliitikavaldkondades. Nii EL kui ka liikmesriigid teostavad oma
pädevust poliitikavaldkondades, mis on seotud ELi vastusega Hiina
investeerimisstrateegiale. Mõni valdkond, näiteks riiklik julgeolek, kuulub liikmesriikide
ainupädevusse. Teatavad valdkonnad kuuluvad aga ELi ainupädevusse, näiteks siseturu
toimimiseks vajalikud konkurentsieeskirjad. Mõnes valdkonnas, nagu energeetika ja
transport, on need pädevused jagatud, mis tähendab, et nii EL kui ka liikmesriigid
saavad õigusakte vastu võtta.

34 Poliitikavaldkondades, kus ELi koordineeritud käsitlusviis võiks olla eeliseks (vt

näide 5G turvalisuse kohta 5. selgituses), tähendab ELi ja liikmesriikide jagatud
pädevus seda, et otsustajaid on palju (nt ELi institutsioonid ja liikmesriikide valitsused)
ja neil võib olla lahknevaid arvamusi ja käsitlusviise. See võib raskendada kogu ELi
mõjutavate probleemide õigeaegset ja koordineeritud lahendamist.
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5. selgitus
5G turvalisus ja liikmesriigid
Hiina 5G seadmete kasutamist ELi elutähtsas taristus kirjeldavad paljud
potentsiaalse ohuna. 5G tehnoloogia on valdkond, kus ELi kooskõlastatud
käsitlusviisil võiks olla eeliseid, eriti seoses küberturbe probleemidega, mis võivad
mõjutada siseturu toimimist.
Pidades silmas nende ainupädevust riikliku julgeoleku alal, on liikmesriigid
reageerinud 5G alase Hiinaga tehtava koostöö osas erinevalt. Mõni neist suhtus
ettevaatlikult, kuid jätkas koostööd Hiina tehnoloogiaettevõttega Huawei 5G
võrkude kasutuselevõtuks (näiteks Saksamaal ja Belgias). Tšehhi Vabariik seevastu
on peatanud koostöö Hiina 5G tehnoloogia pakkujatega pärast seda, kui nende
riiklik küberturbekeskus 2018. aastal hoiatuse andis.
Järgides Euroopa Ülemkogu 2019. aasta üleskutset töötada välja 5G võrkude
turvalisuse kooskõlastatud käsitlemine, avaldas komisjon soovituse koos
suunistega liikmesriikidele 5G võrkude turvalisuse kohta. Sellele järgnesid 2020.
aasta jaanuaris ELi vahendid riiklike riskimaandamismeetmete jaoks.
Lõppkokkuvõttes sõltub kooskõlastatud lähenemisviis 5G tehnoloogiale ELis
liikmesriikide kokkulepitud seisukohast.

35 ELi-Hiina strateegia poliitikameetmed (vt tabel 4) on esitatud teatises, mille on

ühiselt avaldanud komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.
Neid rakendatakse kas ELi siseõigusaktidega (määrused või direktiivid), mille peavad
vastu võtma nõukogu ja Euroopa Parlament, või nõukogu välispoliitiliste seisukohtade
alusel. Konsensusliku otsustusprotsessi puudus seisneb selles, et sellega kaasneb oht,
et ELi ees seisvatele ülesannete lahendamisega ei tegeleta õigeaegselt.

ELi institutsiooniline vastus
Peamiste strateegiliste dokumentide väljatöötamise protsess

36 Käesolevas osas kirjeldame ELi-Hiina tegevuskava ELi peamiste strateegiliste

dokumentide väljatöötamise protsessi, pöörates erilist tähelepanu

o

ELi meetmete strateegilisele raamistikule,

o

sidusrühmade protsessi kaasamisele.
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37 Komisjon ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on ühiselt

avaldanud mitu strateegilist dokumenti ELi-Hiina suhete kohta, mis hõlmavad ELi
institutsioonilist vastust Hiina investeerimisstrateegiale. Joonisel 9 on esitatud ELiHiina strateegiline ajatelg, sealhulgas mitmeaastased finantsraamistikud, ning
kirjeldatakse raamistiku keerukust ja kattuvaid ajakavasid. On ka muid asjakohaseid
strateegilisi dokumente, mis edendavad ELi Hiinaga seotud poliitikat. Need
dokumendid ei keskendu konkreetselt Hiinale – nt Euroopa uus tööstusstrateegia
(märts 2020) või digitaalne strateegia – Euroopa digitaalse tuleviku kujundamine
(veebruar 2020).

Joonis 9. ELi-Hiina strateegiline ajatelg, sh mitmeaastased
finantsraamistikud
„Going Global 1“ (1999–2012) + 2 (2013– )

Hiina
investeerimisstrateegiad

„Made in China 2025“ (2015–2025)
Hiina uus siiditee (2013–2049)

ELi ja Hiina ühenduvusplatvorm (2015– )
Euroopa ja Aasia ühendamine (2018– )
ELi peamised
strateegilised
dokumendid

ELi uue Hiina-strateegia elemendid (2016) & ELi ja Hiina suhete strateegilised
väljavaated (2019)

Komisjoni
prioriteedid

Junckeri komisjoni prioriteedid
(2014–2019)

Kulutused

Mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Von der Leyeni komisjoni prioriteedid
(2019–2024)

2019

2020

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi avalike dokumentide põhjal.

Mitmeaastane finantsraamistik
2021–2027
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027
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38 Junckeri juhitud komisjon seadis aastateks 2014–2019 kümme ELi poliitilist

prioriteeti 36. Seoses 9. prioriteediga „Euroopa kui tugevam ülemaailmne osaleja“
mainiti komisjoni 2016. aasta tööprogrammis37 esmakordselt kahepoolsete suhete
süvendamise ja kohandatud strateegiliste lähenemisviiside ajakohastamise eesmärki,
eeskätt Hiina puhul. Selle ja 6. prioriteedi „Tasakaalustatud ja edumeelne
kaubanduspoliitika üleilmastumise ohjamiseks“ eesmärk oli aidata ühiselt kaasa
ühtsele käsitlusele ühenduvus küsimustes: kaubanduse ja investeeringute
süvendamine Hiinaga võrdse kohtlemise tingimustes, intellektuaalomandi õigused,
kaitse, tihedam koostöö tipptehnoloogia alal ning dialoog majandusreformi,
inimõiguste ja kliimameetmete üle 38. Sellega seoses loodi 2015. aastal ELi-Hiina
ühenduvusplatvorm (vt 6. selgitus), et edendada Hiinaga tehtavat koostööd.

6. selgitus
ELi ja Hiina ühenduvusplatvorm
2015. aasta septembris allkirjastasid Euroopa Komisjon ning Hiina riiklik arengu- ja
reformikomisjon vastastikuse mõistmise memorandumi ühenduvusplatvormi
loomise kohta.
Selle platvormi üldeesmärk on
—

tõhustada teabevahetust,

—

edendada tõrgeteta transpordiühendusi ja nende hõlbustamist ning
tõhustada sellega seotud poliitikasuundade ja projektide (st ELi
üleeuroopaliste võrkude ja Hiina uue siiditee) koosmõju, ning

—

luua koostöövõimalused Hiina ja ELi ettevõtetele ning avatud ja läbipaistev
keskkond ning võrdsed võimalused investeerimiseks transpordi- ja muudesse
valdkondadesse.

Platvormi kõrgeim tase on iga-aastane eesistujate kohtumine (nende
tippkohtumiste tulemused esitatakse ühisavalduses).
Meie ülevaate valmimise kuupäevaks oli selle platvormi peamiseks tulemuseks
Euroopa ja Hiina vahelisi jätkusuutlikke raudteepõhiseid üldiseid
transpordikoridore käsitleva ühisuuringu pädevusraamistik 39 (2019), milles
määratletakse kõige sobivamad ja jätkusuutlikumad raudteepõhised üldised
transpordikoridorid.
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39 Septembris 2019 avaldas von der Leyeni juhitud komisjon perioodiks 2019–2024

suunised 40, mis sisaldasid kuut peamist prioriteeti. Ehkki seda ei mainita otseselt,
puudutab ELi ja Hiina poliitika mitut komisjoni algatust, eelkõige:
o

ELi roll rahvusvahelistel läbirääkimistel, et muuta Euroopa esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks;

o

uute tehnoloogiate põlvkonna ühiste standardite väljatöötamine (nagu 5G
võrgud), ning haridus ja oskused, mis inimesi võimestaksid;

o

EL võitlus kurjategijate vastu ja tolliliidu tugevdamine ühtse turu paremaks
kaitsmiseks;

o

ELi kui vastutustundliku ülemaailmse liidri ainulaadse kuvandi tugevdamine.

40 ELi institutsioonilist vastust Hiina investeerimisstrateegiale kirjeldatakse kolmes
hiljuti koostatud peamises strateegilises dokumendis. Vt tabel 4.

36

„The Juncker Commission’s ten priorities, An end-of-term assessment“, In-depth analysis,
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus (EPRS), mai 2019.

37

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele „Komisjoni 2016. aasta tööprogramm „Ei ole aega tavapäraseks
tegevuseks““, Strasbourg, 27.10.2015, COM(2015) 610 final.

38

Euroopa välisteenistus, „Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe - A Global
Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy“, Euroopa Liidu globaalne
strateegia, juuni 2016, lk 37–38.

39

Euroopa ja Hiina vahelisi jätkusuutlikke raudteetranspordikoridore käsitleva ühisuuringu
pädevusraamistik, liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi veebisait, viimane ajakohastatud
versioon: 9.6.2020.

40

Von der Leyen, U., „Liit, mis seab kõrgemad sihid: minu tegevuskava Euroopa jaoks –
poliitilised suunised järgmisele Euroopa Komisjonile aastateks 2019–2024“, 2019.
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Tabel 4. Ülevaade kolmest peamisest strateegilisest dokumendist, milles
kirjeldatakse ELi institutsioonilist vastust Hiina investeerimisstrateegiale

Dokument
„ELi uue Hiinat
käsitleva strateegia
elemendid“ –
juuni 2016

Ülevaade
o
o
o

o
o
o

„Euroopa ja Aasia
ühendamine – ELi
strateegia
põhielemendid“ –
september 2018

o
o

o

„ELi ja Hiina suhete
strateegilised
väljavaated“ –
märts 2019
o

ELi praeguse poliitika alus suhtes Hiinaga
47 põhimeedet
ELi huvide kaitsmiseks edendavad komisjoni talitused ja
Euroopa välisteenistus universaalseid väärtusi, mida
toetavad kolm ÜRO sammast, mis põhinevad
konstruktiivsel erimeelsuste käsitlemisel.
Tuletab liikmesriikidele meelde, et kõik kahepoolsed
lepingud Hiinaga peaksid kajastama ja kaitsma ELi huve
Näeb ette, et strateegia rakendamine vaadatakse
regulaarselt läbi ja vajaduse korral seda ajakohastatakse
Kuigi see strateegiadokument kestliku, tervikliku ja
rahvusvaheliste reeglitel põhineva ühenduvuse kohta ei
keskendu konkreetselt Hiinale, käsitletakse selles Euroopa
ja Aasia ning seega ka Hiina jätkusuutliku ühenduvuse
strateegiat.
17 põhimeedet
Peamised eesmärgid on:
1) panustada transpordi, energia ja digitaalsete võrkude
arendamisse Euroopa ja Aasia vahel
2) tugevdada partnerlust Aasias asuvate kolmandate
riikide, piirkondade ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega
3) suurendada koostööd hariduse, teadusuuringute,
innovatsiooni, kultuuri, spordi ja turismi valdkonnas
Kolm peamist eesmärki:
1) süvendada ELi seotust Hiinaga ühiste huvide
edendamiseks ülemaailmsel tasandil, tuginedes
selgelt määratletud huvidele ja põhimõtetele
2) püüda luua tasakaalustatumad ja rohkem
vastastikkusel põhinevad majandussuhted
3) kohaneda muutuva majandusliku olukorraga ja
tugevdada ELi sisepoliitikat ja tööstusbaasi
10 põhimeedet

Allikas: Komisjoni ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühisteatis, JOIN(2016) 30 lõplik,
JOIN(2018) 31 final ja JOIN(2019) 5 final.

41 Nõukogu arutas kolme eespool nimetatud strateegilist dokumenti: kaks

varasemat strateegiat kiideti täielikult heaks, viimase dokumendi (2019. aasta
strateegilised väljavaated) puhul kiideti heaks enamik ettepanekuid.

42 Nende strateegiliste dokumentide koostamise protsess hõlmas komisjoni

talituste ja Euroopa välisteenistuse sisekonsultatsioone. Välised konsultatsioonid
liikmesriikidega toimusid enne dokumentide vastuvõtmist nõukogus arutelude kaudu
nõukogu vastavates töörühmades ja komiteedes, samuti liikmesriikide
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ettevõtlusühendustes ja poliitilistes sihtasutustes. Komisjoni talituste ja Euroopa
välisteenistuse sõnul ei toimunud aga 2019. aasta dokumendi („ELi ja Hiina suhete
strateegilised väljavaated“) puhul konkreetset ja sihtotstarbelist konsulteerimist
liikmesriikide ja väliste sidusrühmadega, sest reageerida tuli kiiresti ja sidusalt. Selle
asemel toimusid nende sidusrühmadega 2018. ja 2019. aastal Hiina teemal põhjalikud
arutelud, mida võeti täiel määral arvesse. Komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus
märgivad, et see selgitab 2019. aasta strateegiliste väljavaadete dokumendi positiivset
vastuvõtmist.

43 Strateegilised dokumendid sisaldavad 74 meedet. VII isas oleme need

rühmitanud ELi vastuse kümneks laiaulatuslikuks valdkonnaks. Need on võetud kokku
tabelis 5.

Tabel 5. 74 meedet ja kümme temaatilist kategooriat – kontrollikoja
jaotus
Kategooriad

Meetmete
arv

A) ELi väärtuste edendamine vastavalt ÜRO kolmele sambale
(inimõigused, rahu ja julgeolek, areng)

7

B) ELi ühtsuse säilitamine

5

C) Vastastikkus suhte ja võrdsete võimaluste tasakaalustamiseks

17

D) Moonutavate mõjude ennetamine ELi siseturul

2

E) Kestlik majandusareng ja hea valitsemistava

16

F) Kliimamuutustega võitlemine ja keskkonna kaitsmine

4

G) Ülemaailmsed rahvatervise probleemid

1

H) Rahu ja julgeoleku tõhusam edendamine

10

I) Kultuuridevahelise mõistmise ja innovatsioonialase koostöö
edendamine

4

J) Laiem välispoliitiline käsitlusviis

8

Allikas: Euroopa Kontrollikoda
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Meetmete vastavus ELi riskidele ja võimalustele

44 Selles jaotises kirjeldame, kuidas ELi meetmed vastavad 4. osas kirjeldatud

riskidele ja võimalustele. Jagasime riskid ja võimalused temaatilistesse kategooriatesse
(vt tabel 5), võrdlesime neid kolme strateegilise dokumendi 74 meetmega (vt VII lisa)
ja koostasime ülevaate (vt VIII lisa).

45 Meie ülevaade näitas, et nendes strateegilistes dokumentides sisalduvad

meetmed hõlmavad peaaegu kõiki riske ja võimalusi, välja arvatud järgnevad kolm
riski:
o

R.6: risk, et ELi ja Hiina taristuprogrammide koordineerimine on puudulik, mis
võib tekitada lünki ühenduvustaristus või konkureerivaid või üksteist dubleerivaid
investeerimisprojekte 41;

o

R.10: risk, et peamiste Hiina tarnijatega seotud tarneahela šokid mõjutavad
negatiivselt ELi majandust;

o

R.18: risk, et rahvatervist mõjutab üha suurem vastastikune seotus
globaliseerunud maailmas (sealhulgas Hiina transpordimarsruudid piki uue
siiditee ), mis kiirendab haiguste levikut

46 Vastastikkuse, võrdsete võimaluste ja ELi siseturgu moonutavate mõjude

ennetamise valdkonnas on tehtud mitmeid algatusi (temaatilised kategooriad C ja D
tabelis 5). 7. selgituses toome näitena ühe konkreetse ELi käimasoleva meetme, mida
rakendatakse 2019. aasta strateegilise väljavaate raames.

41

Vt tabeli 2 märkus.
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7. selgitus
Näide käimasolevast ELi meetmest, mis on seotud vastastikkuse
põhimõtte ja ELi turgu moonutavate mõjude ennetamisega
Läbirääkimised Hiinaga kahepoolse laiaulatusliku investeerimislepingu üle
ELi eesmärk on tasakaalustada ELi ja Hiina turu avatust, käsitleda mõningaid
võrdsete võimalustega seotud põhiküsimusi ning asendada Hiina ja liikmesriikide
vahelised kahepoolsed investeerimislepingud (vt punkt 64) ühe ELi-Hiina
laiaulatusliku investeerimislepinguga. Läbirääkimised käivitati 2012. aastal ning
9. aprillil 2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel kohustusid EL ja Hiina
saavutama vajalikud edusammud laiaulatusliku investeerimislepingu sõlmimiseks
2020. aastal.

Strateegia rakendamine

47 Allpool kirjeldame ELi-Hiina strateegia rakendamist, mis hõlmab kahte

põhielementi, milleks on vastutus rakendamise ja rahastamise eest 42.

48 74-st meetmest 34 on ELi meetmed, 38 kahepoolsed meetmed, mida peavad

võtma nii EL kui ka Hiina, ja kaks nõuavad Hiinalt ühepoolset tegevust. Vastutus nende
meetmete rakendamise eest sõltub asjaomasest poliitikavaldkonnast, ilma et neid
ülesandeid oleks sõnaselgelt jagatud – nt komisjonis teeb DG MOVE järelevalvet
transpordi valdkonnas ja energeetikaküsimuste eest vastutab DG ENER. Selline
vastutuse käsitlus nõuab meetme edukaks rakendamiseks suuremat koordineerimist.

49 ELi-Hiina strateegiat rakendati ilma selle strateegia meetmete (nt taristuga

seotud meetmete) rakendamiseks vajaliku ELi-poolse rahastamise eelneva
hindamiseta ning ilma ELi-poolse rahastamise sihtotstarbelise eraldamiseta.
Komisjoni talituste ja Euroopa välisteenistuse sõnul ei ole selleks kohustust ega
vajadust ning kooskõlas teiste strateegiliste partneritega kasutatava tavaga leiavad
nad, et enamik ELi ja Hiina meetmeid tugineb olemasolevate ELi programmide
rahastamisele.

42

C(2018) 7703, 21.11.2018 – teatis komisjonile „Juhtimine Euroopa Komisjonis“.
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50 Selle käsitlusviisi kasuks räägib asjaolu, et praegu ei ole võimalik saada ülevaadet
ELi kulutustest, mida kasutatakse ELi-Hiina strateegia rakendamiseks, hoolimata
asjaolust, et sellised kulutused on olemas. Lisaks leidsime näiteid, kus ELi eelarvest
rahastati projekte, mis olid osa Hiina investeerimisstrateegiast. Need projektid olid
mõeldud peamiselt ELi poliitikaprogrammide eesmärkide saavutamisele kaasa
aitamiseks, kuid rahastasid ka projekte, mis olid osa Hiina investeerimisstrateegiast
(vt 8. selgitus).

8. selgitus
ELi rahastamine Hiina investeerimisstrateegia projektidele Euroopas
Pelješaci sild Horvaatias
2017. aastal eraldas komisjon 357 miljonit eurot ühtekuuluvuspoliitika
vahenditest, et katta 85% Horvaatia Pelješaci silla maksumusest. Selle projekti
eesmärk on ühendada lõunapoolne piirkond Dubrovniku ümber ülejäänud
Horvaatia mandriosaga. Horvaatia ametiasutused sõlmisid 2018. aastal selle silla
jaoks suuremahulise ehituslepingu 43 Hiina konsortsiumiga, mida juhib riigile
kuuluv ettevõte China Road and Bridge Corporation 44 ja rahastasid seeläbi
projekti, mis on osa Hiina investeerimisstrateegiast.
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD)
EBRD on rahvusvaheline finantsasutus ja EL selle suurim rahastaja. EBRD on
põhjalikult tegelenud paljude uue siiditee koridoride riikidega, kus kindlama ja
jätkusuutlikuma kasvu toetamiseks on vaja taristut arendada. Hiina asus 2016.
aastal EBRD omanikeringi, eesmärgiga avada investeerimisvõimalusi Ida-Euroopas
– piirkonnas, mis asub uue siiditee marsruudil 45.

51 EL kasutab Hiina investeerimisstrateegias osalemiseks ka mitut Euroopa

Investeerimispanga (EIP) või Euroopa Investeerimisfondi (EIF) rahastamisvahendit
väljaspool ELi eelarvet (vt 9. selgitus).
43

Silk Road Briefing, „Chinese Contractors Winning Bid for EU Funded Pelješac Bridge in
Croatia Raises Eyebrows“, Silk Road Briefing, 10. mai 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), märts 2019.

45

Makocki, M., „China’s Road: into Eastern Europe“, European Union Institute for Security
Studies (EUISS), veebruar 2017.
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9. selgitus
ELi rahastamisvahendite kaasatus Hiina investeerimisstrateegiasse
Euroopas
Euroopa Investeerimispank (EIP)
EIP grupp rahastab projekte Hiinas. EIP allkirjastas 2018. aasta mais China Exim
Bankiga kliimaga seotud investeeringute lepingu (300 miljonit eurot). Eesmärk oli
rahastada projekte vee-, kanalisatsiooni-, energia- ja transpordisektorites 46.
Euroopa Investeerimisfond (EIF)
Hiina uue siiditee ja nn Junckeri plaani vahelise sünergia arendamiseks
allkirjastasid EIF ja Siiditee fond (Hiina riigile kuuluv investeerimisfond uue
siiditeega piirnevate riikide jaoks) 2017. aastal vastastikuse mõistmise
memorandumi Hiina ja ELi kaasinvesteerimisfondi loomiseks, mis pidi pakkuma
500 miljoni euro suuruseid toetusinvesteeringuid 47 rahvusvahelise
laienemisvõimekusega ettevõtetele. Sihtrühma kuuluvad sellised sektorid, mille
piiriülene sünergia Hiina ja lääne vahel on suur 48.

Strateegia järelevalve, aruandlus ja hindamine

52 Meetmete määratlemise viis raskendab järelevalvet nende rakendamise üle. 54%
(40 meedet) on konkreetsed ja näevad ette kindlaksmääratud tulemuste saavutamist
(„konkreetsed meetmed“). Nende meetmete jaoks ei ole ette nähtud tulemuslikkuse
mõõtmist (nt näitajaid). Ülejäänud 46% (34 meedet) on määratletud üldisel tasandil,
sihteesmärkideta ja ei eelda konkreetsete tulemuste saavutamist („üldised
meetmed“).

46

Euroopa Investeerimispank, „China Climate Eximbank Framework Loan“, EIP, 21. september
2017.

47

Euroopa Investeerimisfond, „EIB Group cooperation with China to be strengthened with
new EUR 500 million Silk Road Fund equity investment initiative“, EIF, 2. juuni 2017.

48

Euroopa Investeerimisfond, „First EU-China investment platform backed by the Juncker
Plan“, EIF, 6. august 2018.
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53 Komisjoni talituste ja Euroopa välisteenistuse sõnul teevad nende vastavad

peadirektoraadid regulaarselt 74 meetme üle järelevalvet. Leidsime sellekohased
dokumendid ainult kümne meetme kohta, mis on seotud 2019. aasta dokumendiga
„ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“.

54 Meie ülevaate aruandlust käsitlev töö näitas, et välja arvatud mõned viited

komisjoni talituste ja Euroopa välisteenistuse haldusaruannetes (st iga-aastased
juhtimiskavad ja iga-aastased tegevusaruanded), ei koostata kolme peamise
strateegilise dokumendi kohta eraldi aruandeid ei välistel ega sisemistel
eesmärkidel.

55 Leidsime teavet ELi-Hiina strateegia rakendamise ja hindamise kohta komisjoni

iga-aastastest haldus- ja tulemusaruannetest ja märkisime, et ELi-Hiina 2019. aasta
strateegiliste väljavaadete dokumendi koostamise aluseks oli olemasolev 2016. aasta
ELi-Hiina strateegiat käsitleva teatise ülevaade. Kolme kavandatud strateegia kohta
puudub aga eraldi hindamine.

56 74 meetme järelevalve, aruandluse ja hindamise sellise käsitluse tõttu on

keeruline teha kindlaks, kas riske maandatakse piisavalt ja kas Hiina
investeerimisstrateegia esitatavate väljakutsetega seotud võimalusi uuritakse
põhjalikult (vt punktid 29–32).

Liikmesriikide vastus

57 Liikmesriigid võivad teha Hiinaga kahepoolset koostööd, mille mõnda liiki
kirjeldatakse allpool.

58 Hiina lõi äri- ja investeerimissuhete edendamiseks koostööraamistiku 17 Kesk-

ja Ida-Euroopa riigiga (vt joonis 10), mida nimetatakse „17+1“ (varem „16+1“).
Raamistik loodi Budapestis 2012. aastal koostööna Hiina ja 16 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi
vahel, mis hõlmab ka kommunistliku režiimi pärandiga riike.
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Joonis 10. ELi liikmesriigid ning Kesk- ja Ida-Euroopa riigid

 Ainult Euroopa Liit
 Ainult 17+1
 Nii ELi kui 17+1 liige

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni teabe põhjal, kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad
(litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)).

59 17+1 koostööraamistikus on 12 ELi liikmesriiki. Nad suhtlevad Hiinaga selles

raamistikus kahepoolselt 49, mis seab ohtu ELi tegevuse sidususe. Lisaks võib 17+1
raamistik mõjutada ka ELi poliitika rakendamist Lääne-Balkanil, kuna viis 17+1
raamistiku riiki on kandidaatriigi või potentsiaalse kandidaatriigi staatusega LääneBalkani riigid.
49

European Council on Foreign Relations (ECFR), „China’s Investment in Influence: the Future
of 16+1 Cooperation“, detsember 2016.
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60 Eurostati andmebaas näitab, et 17+1 riigid ei ole suuri Hiina välismaised

otseinvesteeringud ligi meelitanud (vt joonis 11). Investeeringud on koondunud viide
liikmesriiki (Tšehhi Vabariik, Kreeka, Ungari, Leedu ja Poola). 17+1 hulgas on suurima
Hiina investeeringu saanud Tšehhi Vabariik (686 miljonit eurot), mis moodustab 0,3%
Hiina välismaiste otseinvesteeringute kogumahust ELis.

Joonis 11. Hiina välismaised otseinvesteeringud (maht) Kesk- ja IdaEuroopa riikides 2017. aasta lõpus
Hiina välismaised otseinvesteeringud 17+1 riikidesse, miljardites eurodes
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Allikas: Eurostati välismaiste otseinvesteeringute statistika.

61 Liikmesriikide ja Hiina suhted ning nende koostöö teatavates valdkondades

vormistatakse vastastikuse mõistmise memorandumite abil. Need vastastikuse
mõistmise memorandumid väljendavad ühist kavatsust tegutseda, kuid ei sisalda
juriidilist kohustust. Praeguseks on 15 liikmesriiki sõlminud vastastikuse mõistmise
memorandumi Hiinaga uue siiditeega seotud investeeringute ja projektide kohta (vt
tabel 6).
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Tabel 6. Liikmesriikide ja Hiina vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise
memorandumid uue siiditee kohta
ELi liikmesriik

Uue siiditee vastastikuse mõistmise
memorandumi sõlmimise aasta

Bulgaaria

2015

Tšehhi Vabariik

2015

Ungari

2015

Poola

2015

Rumeenia

2015

Slovakkia

2015

Läti

2016

Horvaatia

2017

Eesti

2017

Kreeka

2017

Leedu

2017

Sloveenia

2017

Malta

2018

Itaalia

2019

Luksemburg

2019

Allikas: Euroopa Kontrollikoda avalikult kättesaadava teabe põhjal.

62 Liikmesriikides on sõlmitud ka muid vastastikuse mõistmise memorandumeid,

mis hõlmavad mitmesuguseid teemasid alates tuumaenergiakoostööst (Prantsusmaa
New Areva – Hiina National Nuclear Corporation 2018)50 kuni lennujaamade
partnerluse („Sister Airport Relationship“) rajamiseni (Hiina–Soome 2016) 51.

50

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

51

Soome välisministeerium, „Joint Action Plan between China and Finland on Promoting the
Future-oriented New-type Cooperative Partnership 2019–2023“, UMFI, aprill 2017, lk 27.
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63 Nagu nõukogu otsuses sätestatud52, on liikmesriigid kohustatud teavitama

komisjoni lepingutest, mis käsitlevad majandus- ja tööstuskoostööd kolmandate
riikidega, tagamaks riikliku ja ELi kaubanduspoliitika järjepidevuse. Komisjoni sõnul ei
ole neid käesoleva ülevaate valmimise kuupäevaks teavitatud ühestki sellisest
vastastikuse mõistmise memorandumist, mille liikmesriigid on allkirjastanud.

64 Kahepoolne investeerimisleping on kahe riigi vaheline leping, mis käsitleb

vastavate riikide investorite tehtud investeeringute edendamist ja kaitset üksteise
territooriumil. Kõik liikmesriigid, välja arvatud Iirimaa, on sõlminud Hiinaga sellise
lepingu. Enamik kahepoolseid investeerimislepinguid sõlmiti enne 2000. aastat, vanim
kehtiv leping allkirjastati Rootsi ja Hiina vahel 1982. aastal 53. EL kavatseb need
kahepoolsed investeerimislepingud asendada ühe ELi-Hiina laiaulatusliku
investeerimislepinguga (vt 7. selgitus).

65 Hiljuti vastu võetud ELi ühises raamistikus, mis käsitleb välismaiste

otseinvesteeringute taustauuringuid julgeoleku ja avaliku korra kaalutlustel 54,
kasutavad liikmesriigid oma riiklikke taustauuringumehhanisme 55. Need mehhanismid
erinevad suuresti nii ulatuse (ELi siseste või väliste välismaiste otseinvesteeringute
läbivaatamine; erinevad taustauuringukünnised, riigikaitsega hõlmatud sektorite laius)
kui kavandamise poolest (eelloa andmine või välismaiste otseinvesteeringute
järelkontroll) 56. 2019. aasta detsembri seisuga on 14 liikmesriigis loodud välismaiste
otseinvesteeringute taustauuringumehhanism. Need liikmesriigid on Taani, Saksamaa,
Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Ungari, Madalmaad, Austria, Poola,
Portugal, Rumeenia ja Soome.

52

Nõukogu otsus 74/393/EMÜ, 22. juuli 1974, millega kehtestatakse nõupidamismenetlus
seoses koostöölepingutega, mille liikmesriigid kavatsevad sõlmida kolmandate riikidega.

53

ÜRO kaubanduse ja arengu konverents, „International Investment Agreements Navigator
(China)“, Investment Policy Hub, 2019.

54

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/452, millega
luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, mis võeti
vastu 19. märtsil 2019, kuid mida kohaldatakse alates 11. oktoobrist 2020.

55

„List of screening mechanisms notified by Member States“, Screening of foreign direct
investment, European Commission News Archive, 10. aprill 2019.

56

„EU framework for FDI screening“, EPRS Briefing, jaanuar 2018.
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66 Mitu liikmesriiki on avaldanud poliitilisi dokumente oma suhete kohta Hiinaga,
näiteks:
o

Rootsi valitsuse teatis „Approach to matters relating to China“ (september 2019),

o

dokument „The Netherlands and China: a new balance“ (mai 2019),

o

Soome ja Hiina ühine tegevuskava tulevikku suunatud uut liiki partnerluse
arendamiseks aastatel 2019–2023 („The Joint Action Plan between China and
Finland on Promoting the Future-oriented New-type Cooperative Partnership
2019–2023“) (jaanuar 2019),

o

Hiina ja Taani ühine tööprogramm (2017–2020) (mai 2017).

67 Hiina investeerimisstrateegiaga seotud enamiku probleemide lahendamine

kuulub nii ELi institutsioonide kui ka liikmesriikide pädevusse (vt punktid 33 ja 34).
Mitmesugustest allikatest selgub, et liikmesriigid tegutsevad sageli Hiinaga
kahepoolselt vastavalt oma riiklikele huvidele ja ei pruugi alati komisjoni sellest
vajaduse korral teavitada või seda komisjoniga kooskõlastada57. Seetõttu on ELi
institutsioonidel ja liikmesriikidel keeruline oma tegevust koordineerida.

57

Näiteks Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse infotund (2019): „State of play of EU-China
relations“ Euroopa Parlamendile ja Poggetti, L., „Europe’s search for a China strategy“,
Mercator Institute for China Studies, MERICS, 7. juuni 2019.
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6. Lõppmärkused ja väljakutsed
68 Käesolevas osas esitatakse meie ülevaate lõppmärkused. Samuti toome välja

mõned ülevaate käigus tuvastatud probleemid Hiina riikliku investeerimisstrateegiaga
seoses võetud ELi meetmetega. Arutasime neid komisjoni talituste ja Euroopa
välisteenistusega ning lisasime vajadusel viited nende seisukohtadele.

69 Alates 1980. aastatest on Hiina rakendanud nn riiklikku investeerimisstrateegiat,

et võimaldada tugevat ekspordipõhist majandust. Selle pikaajalise strateegia kaks
peamist tugisammast on 2013. aastal käivitatud uus siiditee ja 2015. aastal algatatud
tööstusstrateegia „Made in China 2025“. Uus siiditee on Hiina majanduskasvu kõige
olulisem investeerimisstrateegia. Selle eesmärk on suurendada Hiina mõjuvõimu
välismaal, sealhulgas ELis. Eksperdid ei ole algatuse suuruse ja ulatuse määratlemisel
üksmeelel. Uus siiditee on keerukas ja pidevalt arenev algatus, mis muudab selle ELi
poliitikakujundajate jaoks n-ö liikuvaks märklauaks.

70 EL on pühendunud sellele, et tagada Hiina ettevõtetega konkureerivatele ELi

ettevõtetele võrdsed võimalused. Riigiettevõtted moodustavad aga osa Hiina
investeerimisstrateegiast ja saavad Hiina riigilt rahalist toetust. Kui sellist toetust
annaks mõni ELi liikmesriik, käsitletaks seda ELi eeskirjade kohaselt riigiabina. Selline
erinev kohtlemine võib moonutada konkurentsi ELi siseturul. Lisaks on Hiina
välisinvesteeringutele ELiga võrreldes vähem avatud.

71 Hiina riikliku investeerimisstrateegiaga seotud Hiina investeeringutest ELis (nt uus
siiditee ja strateegia „Made in China 2025“) ei ole võimalik avaliku teabe piiratud
kättesaadavuse tõttu anda täpset ülevaadet. Seetõttu kasutasime kõrgetasemelise
analüüsi saamiseks avalikult kättesaadavaid andmeid kõigi Hiina välisinvesteeringute
kohta ELis. Nende andmete ülevaade näitab, et Hiina investeeringud ELis on kasvanud,
kuid on endiselt suhteliselt väikesed, olles suurenenud 0,3%-lt välismaistest
otseinvesteeringutest 1995. aastal 3%-ni 2018. aastal. Samuti näitab see, et Hiina
investeeringud ELi aastatel 2000–2019 hõlmavad strateegiliselt olulisi sektoreid ja et
üle poole Hiina investeeringutest ELis sel perioodil tegid riigile kuuluvad ettevõtted.
Siiski oli keeruline saada täielikke ja ajakohaseid andmeid ning neist ülevaadet anda.
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1. ülesanne tulevikuks:
Kuidas pakkuda Hiina investeerimisstrateegiasse kuuluvate investeeringute kohta
täielikumaid ja ajakohasemaid andmeid ning statistikat, et Hiinat käsitleva ELi
poliitika kujundajad oleksid paremini oludega kursis.

72 ELi ja Hiina suhteid käsitlevate poliitiliste dokumentide kavandamisel, koostamisel
ja rakendamisel teevad komisjoni talitused ning Euroopa välisteenistus kindlaks ja
hindavad asjakohaseid riske ja võimalusi. Me ei leidnud aga põhjalikku ametlikku
analüüsi ELi riskidest ja võimalustest seoses Hiina investeerimisstrateegiaga. Oma
ülevaate osana koostasime ise Hiina investeerimisstrateegia 18st riskist ja 13st
võimalusest koosneva loetelu.
2. ülesanne tulevikuks:
Kuidas viia läbi ametlik, põhjalik ja ajakohane analüüs ELi riskide ja võimaluste kohta,
aitamaks lahendada kõiki Hiina investeerimisstrateegiaga seotud probleeme. Selline
analüüs hõlmaks asjakohaste andmete ja teabe süstemaatilist kogumist ning
jälgimist, mis on vajalik selliste riskide või võimaluste ilmnemise tõenäosuse ja
nende võimaliku mõju kindlaks tegemiseks.

73 Nii EL kui ka liikmesriigid teostavad oma pädevust poliitikavaldkondades, mis on
seotud ELi vastusega Hiina investeerimisstrateegiale. Seal, kus ELi koordineeritud
käsitlus võiks olla eeliseks, tähendab EL ja liikmesriikide jagatud pädevus seda, et
otsustajaid on palju (nt ELi institutsioonid ja liikmesriikide valitsused) ja neil võib olla
lahknevaid arvamusi ja käsitlusviise. See võib raskendada kogu ELi mõjutavate
probleemide õigeaegset ja koordineeritud lahendamist.

74 ELi-Hiina strateegia poliitilised meetmed on esitatud komisjoni ja liidu välisasjade

ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ühiselt avaldatud teatistes. Neid rakendatakse kas
ELi siseõigusaktidega (määrused või direktiivid), mille peavad vastu võtma nõukogu ja
Euroopa Parlament, või nõukogu võetud välispoliitiliste seisukohtadega. Selle
konsensusliku otsustusprotsessi puuduseks on oht, et ELi ees seisvatele
probleemidele ei reageerita õigeaegselt.
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75 Komisjon ja Euroopa välisteenistus on avaldanud kolm peamist strateegilist

dokumenti ELi ja Hiina suhete kohta, sealhulgas ELi vastuse Hiina
investeerimisstrateegiale (ELi 2016. aasta strateegia Hiina suhtes, 2018. aasta Euroopa
ja Aasia ühendamise strateegia ning 2019. aasta ELi ja Hiina suhete strateegilised
väljavaated). Kuigi 2018. aasta strateegiadokument ei keskendu konkreetselt Hiinale,
käsitletakse selles Euroopa ja Aasia ning seega ka Hiina jätkusuutliku ühenduvuse
strateegiat. Meie ülevaatest selgus, et valdava osa nendest riskidest katavad komisjoni
talitused ja Euroopa välisteenistus oma erinevate poliitiliste algatuste ja meetmete
kaudu, välja arvatud kolm riski:
o

risk, et ELi ja Hiina taristuprogrammide koordineerimine on puudulik, mis võib
tekitada lünki ühenduvustaristus või konkureerivaid või üksteist dubleerivaid
investeerimisprojekte. Komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus ei pea seda
ohtu poliitilise tegelikkuse tõttu asjakohaseks;

o

risk, et peamiste Hiina tarnijatega seotud tarneahela šokid mõjutavad
negatiivselt ELi majandust;

o

risk, et rahvatervist mõjutab üha suurem vastastikune seotus globaliseerunud
maailmas (sealhulgas uuel siiditeel kulgevad Hiina transpordimarsruudid), mis
kiirendab haiguste levikut.

3. ülesanne tulevikuks:
Kuidas parandada ELi-Hiina strateegias sätestatud 74 meetme rakendamist, eriti
neid, mis edendavad vastastikkust ja hoiavad ära moonutava mõju ELi siseturul, ning
kuidas käsitleda järgmisi riske: lünkade tekkimine ühenduvustaristus,
investeerimisprojektid, mis konkureerivad teistega või dubleerivad neid,
tarneahelate šokid ja haiguste levik.

76 ELi-Hiina strateegiat rakendati ilma strateegia meetmete rakendamiseks vajaliku
ELi-poolse rahastamise eelneva hindamiseta ning ilma ELi-poolse rahastamise
eraldamiseta. Meie ülevaade näitab, et kuigi sellised kulutused on olemas, on
keeruline saada teavet ELi raha kasutamise või mitmesuguste asjaomaste
rahastamisvahendite kohta. Lisaks on EL rahastanud projekte, mis kuuluvad Hiina
investeerimisstrateegia alla Euroopas ja võivad kahjustada praegust ELi-Hiina
strateegiat.
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4. ülesanne tulevikuks:
Kuidas võimaldada ELi otsustajatel paremini koostada ja jälgida ELi-Hiina strateegiat,
hinnates eelnevalt strateegia meetmete rakendamiseks vajalikku ELi rahastamist,
eraldades rahalisi vahendeid ja koostades ülevaate seonduvatest kulutustest.

77 74 meetme määratlemise viis raskendab nende rakendamise järelevalvet.

Selgemad eesmärgid, st iga meetme puhul teadmine, kes peab mida ja millal
saavutama, ning edusammude mõõtmine nende eesmärkide saavutamisel, muudaks
meetmete rakendamise jälgimise lihtsamaks.

78 Komisjoni talituste ja Euroopa välisteenistuse sõnul teevad vastavad

peadirektoraadid nende meetmete üle regulaarselt järelevalvet. Leidsime sellekohased
dokumendid ainult kümne meetme kohta, mis on seotud 2019. aasta dokumendiga
„ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“. Lisaks ei ole koostatud kolme peamise
strateegilise dokumendi kohta eraldi aruannet ega hinnatud eraldi kolme
kavandatud strateegiat.

79 Meetmete järelevalve, aruandluse ja hindamise sellise käsitluse tõttu on
keeruline teha kindlaks, kas Hiina investeerimisstrateegia esitatavaid riske
maandatakse piisavalt ja kas võimalusi uuritakse põhjalikult.
5. ülesanne tulevikuks:
Kuidas tagada, et Hiina investeerimisstrateegia esitatavate väljakutsetega
tegeletakse, tugevdades ELi-Hiina strateegia tulemuslikkuse mõõtmise, järelevalve,
aruandluse ja hindamise korda.

80 ELi vastus Hiina investeerimisstrateegiale hõlmab nii ELi institutsioonide algatusi
kui ka liikmesriikide eraldiseisvaid meetmeid seoses Hiinaga. Liikmesriikide
eraldiseisvat vastust Hiina investeerimisstrateegiale võib näha neljas valdkonnas:
o

vastastikuse mõistmise memorandumid;

o

kahepoolsed investeerimislepingud;

o

liikmesriikide välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud;

o

liikmesriikide poliitikadokumendid Hiina kohta.
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81 Lisaks on Hiina loonud koostööraamistiku 17 Kesk- ja Ida-Euroopa riigiga (17+1),

millest 12 on ELi liikmesriigid ja viis kandidaatriigid või potentsiaalsed kandidaatriigid
Lääne-Balkani riikidest. Kuna need riigid teevad Hiinaga selles raamistikus
kahepoolset koostööd, võib 17+1 koostööraamistik mõjutada ELi ühinemisstrateegia
tõhusat rakendamist Lääne-Balkani riikides.

82 Mitmed allikad näitavad, et liikmesriigid tegutsevad Hiinaga kahepoolselt

vastavalt oma riiklikele huvidele ja ei pruugi alati komisjoni sellest komisjoni
nõuetekohaselt teavitada või seda komisjoniga kooskõlastada. Näiteks on 15
liikmesriiki sõlminud uue siiditee teemal Hiinaga vastastikuse mõistmise
memorandumi, kuid komisjoni ei ole käesoleva ülevaate koostamise ajaks sellistest
vastastikuse mõistmise memorandumitest teavitatud. Seetõttu on ELil ja liikmesriikidel
keeruline oma tegevust koordineerida. Üksikute liikmesriikidena tegutsemine ei
edenda ELi kui majandusjõu ühtsust Hiinaga suhtlemisel.

83 2019. aastal koostatud dokument ELi ja Hiina suhete strateegiliste väljavaadete

kohta tähistas ELi-Hiina suhete muutumist, sest selles käsitleti Hiinat samaaegselt nii
partneri kui ka süsteemset konkurenti. Sellele geopoliitilisele muutusele tulemuslikuks
reageerimiseks oleks vaja, et liikmesriigid tegutseksid koos ELi institutsioonidega
ühtse liiduna.
6. ülesanne tulevikuks:
Kuidas ELi institutsioonide ja liikmesriikide tegevusi paremini koordineerida,
edendades nendevahelist teabevahetust ELi ja Hiina koostöö kohta.
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II lisa. Uue siiditee määratlus, eesmärgid, investeeringud ja
rahastamine
Määratlus
Uus siiditee moodustab „Going Global“ strateegia lahutamatu tugisamba ja toetab
seega Made in China 2025 strateegiat. Selle eesmärk on parandada ühenduvust viies
erinevas valdkonnas: poliitika, taristu, kaubandus, valuuta ja inimesed. Suurimaks
prioriteediks on seatud ühenduvuse taristu, keskendudes transpordile, energeetikale ja
IT-le.
Taristuprojektidesse investeerimisega parandatakse ühenduvust erinevate provintside,
riikide ja piirkondade vahel, hõlbustades kokkuvõttes kaubandust. Kasusaajad on
enamasti madala sissetulekuga riigid, millel on suurem potentsiaal kiiresti kasvada ning
saada nii Hiina investeeringute kui ka ekspordi uuteks sihtkohtadeks.
Uue siiditee peamine eeldus on, et parem kaubandustaristu vähendab
transpordikulusid. See mõjutab rahvusvahelist kaubandust positiivselt. Ühe uuringu
kohaselt suurendaks nende kulude võimalik vähendamine 50% võrra kaubavahetust
Aasias ja Euroopas vastavalt kuni 3% ja 6% 58.

Eesmärgid
o

Võimaldada Hiinal kasutada oma liigset tootmisvõimsust ja investeerida oma
välisvaluutareservid ühenduvusega seotud projektidesse.

o

Hõlbustada jüaani/renminbi rahvusvahelistumist, mis muudab selle teiste
ülemaailmsete valuutade suhtes konkurentsivõimelisemaks.

o

Tagada energiatarnijate mitmekesistamise kaudu Hiina energiavarustus.

o

Täiustada Hiina tööstust, kasutades kõrgtehnoloogiat, mis on siirdatud riikidest,
kuhu Hiina investeerib, eksportides samal ajal Hiina standardeid. Uue siiditee
eesmärk on „soodustada Hiina standardite aktsepteerimist“ suurenenud ekspordi

58

Garcia-Herrero, Al. Xu, J., „China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade
Gains?“, Bruegel Working Paper, Issue 5, 2016, lk 7.
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kaudu 59. Nende standardite näide on 5G tehnoloogia liidri Huawei toodetud
mobiiltelefonid.
o

Toetada Hiinat tema poliitilise ja strateegilise võimu suurendamisel, püüdes samal
ajal säilitada sõbralikke ja rahulikke suhteid Hinna naaberriikidega.

Investeeringud ja rahastamine
Uut siiditeed rahastab peamiselt Hiina riik. Arvutuste kohaselt on 2018. aasta lõpuks
rahastamine suurem kui 750 miljardit USA dollarit. See summa tuleb erinevatest
allikatest (vt joonis 12). Enamik vahenditest on riigi omandis või riiklikult rahastatavad.
Need allikad annavad välja sooduslaene, mis on uue siiditee üks riskantsemaid osi,
kuna rahastamine läheb riikidele, mille krediidireitingud on madalamad. Seetõttu võib
see põhjustada juhtumeid, kus investeeringu käigus ehitatud taristu, mis on mõnikord
riikliku või strateegilise tähtsusega, antakse maksejõuetuse korral Hiina
võlausaldajatele (eriti tärkava turumajandusega riikides või arengumaades).

Joonis 12. Rahastamisallikad uue siiditee projektide toetamiseks

Kaks arengupanka
(CBD ja
Exim Bank of China)
45%

Siiditee fond
2%
Mitmepoolsed finantseerimisasutused
2%

Riigi omandis olevad
kommertspangad
36%

Võlakirjad
4%

Ettevõtete rahastamine
omakapitali kaudu
9%

Hiina valitsuse rahastavad kahepoolsed fondid
2%

Allikas: He, A., „The Belt and Road Initiative: Motivations, Financing, Expansion and Challenges of Xi’s
Ever-expanding Strateg“ CIGI Papers, nr 225, Rahvusvahelise valitsemisinnovatsiooni keskus, september
2019.

59

Cai, P., „Understanding China’s Belt and Road Initiative“, Lowy Institute for International
Policy, märts 2017, lk 9.
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Enamiku neist laenudest võtavad riigi osalusega äriühingud. See meetod tähendab, et
ei ole vaja olla taristu omanik ning on mõjusam ja tõhusam hoida ettevõtete
olemasolev juhtimine ja tegevus välismaal. Seetõttu on Hiina uue siiditee raames
tehtavad investeeringud peamiselt läbi viidud ettevõtete ühinemise ja ülevõtmise teel,
mitte aga greenfield-investeeringute kaudu.
Uuringud näitavad, et hinnanguliselt suureneb kogukaubanduse kasv (2,8% ja 9,7% uue
siiditee koridori riikides) 60, välisinvesteeringud (4,97% välismaiste otseinvesteeringute
kogumahust uue siiditee koridori riikides) 61 ja maailma SKP kasv (0,7% kuni 2,9%) 62.

60

World Bank, „Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors“,
Main Report (English), Maailmapanga Grupp, Washington DC 2019, lk 5.

61

Samas, lk 55.

62

Samas. Lk 5.

57

III lisa. Välismaiste otseinvesteeringute statistika piirangud
Eurostati koostatud välismaiste otseinvesteeringute statistikal on järgmised piirangud:
1)

need ei hõlma välisinvesteeringuid, kui investoril on vähem kui 10% ettevõtte
hääleõigustest. Selliseid investeeringuid liigitatakse portfelliinvesteeringuteks ja
nende investorite residentriiki (või kodakondsust) ei ole võimalik kindlaks teha;

2)

andmed ei näita muid mõjuvorme ettevõtete juhtimisele ja tegevusele, nagu
esindatus ettevõtte nõukogus või poliitika kujundamise protsessis, muud
lepingulised põhjused või olulise tehnoloogia tarnimine;

3)

eriotstarbeliste äriühingute kasutamine ei näita lõpliku omaniku päritolu ega
seda, et investeeringute sisse- ja väljavoolu deklaratsioonides on asümmeetria.
DG TRADE on teatanud, et 2016. aasta seisuga (akumuleeritud summad) suunati
64% sissetulevatest välismaistest otseinvesteeringutest eriotstarbeliste
äriühingute kaudu ja et see tekitab välisinvesteeringute jälgimisel välismaiste
otseinvesteeringute statistika kasutamisel mitmeid probleeme;

4)

DG TRADE leidis ka, et kahepoolsete välismaiste otseinvesteeringute kasutamisel
välisinvesteeringuid käsitlevate andmete kvaliteedi analüüsimiseks on olemas ELi
riikide deklaratsioonid välismaalaste valduses oleva kodumaise vara kohta ja
välisriikide deklaratsioonid Euroopas asuva vara kohta. Enamasti neis
deklaratsioonides esitatud andmed ei kattu 63.

Eurostat edendab platvormi konfidentsiaalsete ettevõtete andmete vahetamiseks ELi
liikmesriikide vahel, et parandada välismaiste otseinvesteeringute statistika kvaliteeti.
Koostöös Euroopa Keskpangaga korraldab Eurostat andmete parandamiseks kord
kvartalis ka kohtumisi, kus osalevad liikmesriigid, kelle teineteise kohta esitatud
andmed on märkimisväärselt erinevad.
Eurostat uurib võimalusi töötada välja välismaiste otseinvesteeringute andmed, mis
näitaksid lõpliku investori residentriiki, samuti investeeringu saanud ettevõtte
residentriiki (lõplik vastuvõtjariik).

63

Komisjoni talituste töödokument, SWD(2019) 108 final, joonealune märkus 29, lk-d 68
ja 71.
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IV lisa. Ülevaade Hiina investeeringutest ELi: välismaised
otseinvesteeringud (maht)
Joonis 13. Hiina välismaised otseinvesteeringud (maht) ELi Eurostati
andmetel
Eurostat – Hiina välismaised otseinvesteeringud (maht) ELi
miljonites eurodes 2018. aasta lõpus
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Märkus: joonis hõlmab Hongkongi.
Allikas: Eurostati andmebaas, uusimad kättesaadavad andmed on 2018. aasta lõpu seisuga.
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V lisa. Ülevaade Hiina investeeringutest ELi: välisomand
Joonis 14. EC-JRC välisomandi andmebaasi kohaselt Hiina investorite
kontrolli all olevate ettevõtete varad
EC-JRC välisomandi andmebaas
miljonites eurodes 2017. aasta lõpu seisuga
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Märkus 1: ülejäänud 20 ELi riiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka,
Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa,
Slovakkia, Sloveenia, Soome ja Tšehhi
Märkus 2: joonisel 14 on näidatud Hiina investorite kontrolli all olevate ELi ettevõtete varade maht
kokku, mis võib erineda Hiina investoritele kuuluvatest osalustest (omatavate aktsiate protsendi ja
varade korrutis). DG TRADE’i kirjelduse kohaselt tähendab kontroll ettevõtte üle vähemalt 50,01%
aktsiate omamist, mistõttu „kontroll“ ei tähenda 100% kapitali omamist. Nende andmete koostamisel
kasutatakse nii ettevõtete konsolideerimata kui ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandeid
(sõltuvalt andmete kättesaadavusest). Lisateabe saamiseks vt Gregori W., Nardo M., Ndacyayisenga N.,
Rancan M., „Foreign Investment in the EU“, The FOWN Dataset, EUR 29 885 EN, Euroopa Liidu
Väljaannete Talitus.
Allikas: Euroopa Ühenduse ja Teadusuuringute Ühiskeskuse välisomandi andmebaas, uusimad
kättesaadavad andmed on 2017. aasta lõpu seisuga.

VI lisa. Kontrollikoja koostatud ülevaade Hiina investeerimisstrateegia riskidest ja võimalustest ELi jaoks
RISKID
Number R
+
Riski liik

Ülevaade välistest riskidest

R.1
Poliitiline

Risk, et Hiina investeeringud
tundlikesse/strateegilistesse varadesse ELis võivad
mõjutada julgeolekut ja avalikku korda

R.2
Poliitiline

R.3
Poliitiline

Risk, et üksikud liikmesriigid sõlmivad Hiinaga
vastastikuse mõistmise memorandumid, mis käsitlevad
uue siiditee alast koostööd, mis võib aidata kaasa ELi
ühtsuse õõnestamisele
Risk, et uue siiditee projektid võivad aidata kaasa
liikmesriikide omandi/kontrolli nõrgenemisele riikliku
või strateegilise tähtsusega elutähtsas taristus, millel
võib olla geopoliitiline mõju ELi majandussidemetele
teiste partnerriikidega

Riski kajastamiseks/hindamiseks vajalikud andmed
ja teave

Andmed ja teave liikmesriikide
tundliku/strateegilise vara kohta

Andmed ja teave liikmesriikide vastastikuse
mõistmise memorandumite kohta Hiinaga sõlmitud
uue siiditee teemal
Vt R.1 ja R.2 ning andmed ja teave elutähtsa taristu
investeeringute omandi kohta

R.4
Poliitiline

Risk, et Hiina investeeringud laiendavad piiriülest
ühenduvustaristut, mida kasutab ära rahvusvaheline
organiseeritud kuritegevus/ salakaubavedajad

Ühenduvusmehhanismide tõhususe, turvalisuse ja
kuritegude uuringud

R.5
Majanduslik

Ebavõrdsete tingimuste ja/või WTO eeskirjade tõttu on
oht, et puudub vastastikkus ja Hiina ettevõtted saavad
ELi omadega võrreldes ebaõiglase majandusliku eelise.

Hiina ettevõtete majandusliku eelise uuringud ELis
ja rahvusvahelistel turgudel konkureerimiseks
(võrreldes ELi ettevõtetega)

Näiteid riskide kogumise allikatest
Minghao, Z., „The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations“, The
International Spectator, the International Spectator,
lk 114, oktoober 2016; Conrad, B. & Kostka, G.,
„Chinese investments in Europe's energy sector:
Risks and opportunities?“, lk 647, veebruar 2017
Casarini, N., „When All Roads Lead to Beijing.
Assessing China’s New Silk Road and its Implications
for Europe“, The International Spectator, lk 105,
november 2016
Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, lk 646–647, veebruar 2017
The Global Initiative Against Transnational
Organized Crime, „Dialogue on Organized Crime and
Development – Conference Report“, lk 2–3,
veebruar 2019
Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraat,
Teadusuuringud TRAN komiteele: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“ lk-d 71 ja 79, jaanuar 2018; Conrad, B. &
Kostka, G., „Chinese investments in Europe's energy
sector: Risks and opportunities?“, Energy Policy,
lk 646, veebruar 2017
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Number R
+
Riski liik

Ülevaade välistest riskidest

Riski kajastamiseks/hindamiseks vajalikud andmed
ja teave

Näiteid riskide kogumise allikatest

R.6
Majanduslik

Puudulik koordineerimine ELi ja Hiina
taristuprogrammide vahel, mis võib tekitada lünki
ühenduvustaristus, või i konkureerivaid või üksteist
dubleerivaid investeerimisprojekte

Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraat,
Teadusuuringud TRAN komiteele: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“, lk 64–72, 84–85, jaanuar 2018

R.7
Majanduslik

Risk, et Hiina investeeringud või laenud Euroopas
päädivad pankrotiga, mille põhjustajaks on Hiina riigile
kuuluvate pankade halvasti läbimõeldud projektid või
Hiina riigiettevõtete antudt haldamatud laenud ELis ja
arenguriikides. Kui Hiina rahastamisallikad võtavad üle
projektid, mille üle peeti algselt läbirääkimisi
rahvusvaheliste või ELi laenuasutustega (kes olid
pakkunud soodsamaid tingimusi), võib see põhjustada
juhtumeid, kus maksejõuetuse korral antakse Hiina
võlausaldajatele riikliku või strateegilise tähtsusega
taristu.

Andmed ja teave või uuringud koordineerimise,
kattuvuse ja sünergia kohta uue siiditee ja ELi
programmide vahel ühenduvuse valdkonnas, nt
Hiina kasutajate poolne transporditaristu
kasutamine ELi koridorides

Andmed ja teave või uuringud projektide ja/või
ettevõtete ebaõnnestumise kohta, mida
rahastatakse Hiina investeeringutega ELis ja/või
arengumaades

OECD, „China's Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape“, lk-d. 21
& 29, OECD Business and Finance Outlook 2018

R.8
Majanduslik

Välisinvesteeringute kaudu Hiinasse siirdatud
tehnoloogia oht mõjutada ELi pikaajalist
konkurentsivõimet ja konkurentsist lähtuvat globaalset
innovatsiooni dünaamikat

Andmed ja teave või uuringud ELi tehnoloogia
siirdamise kohta Hiinasse

R.9
Majanduslik

Risk, et EL impordib Hiinast kaupu, mille hind on
madalam kui tootmiskulud

Andmed ja teave ELi kaubandusbilansi puudujäägi
kohta kaubavehetuses Hiinaga

R.10
Majanduslik

ELi majandust mõjutavad negatiivsed šokid peamiste
Hiina tarnijatega seotud tarneahelates

R.11
Sotsiaalne

Hiina ettevõtted, kes teevad välisinvesteeringuid
väljaspool ELi, ei austa töötajate töötajate/sotsiaalseid
õigusi

Andmed Euroopa sõltuvuse ja asendatavuse kohta
Hiina tarnijatega väljaspool Euroopat asuvates
tarneahelates, sealhulgas EKP dokumendid
Uuringud kohalike töötajate sotsiaalsete õiguste ja
hüvede kohta kehtivate seaduste ja nendest
kinnipidamise kohta seoses Hiina ettevõtete
välisinvesteeringutega väljaspool ELi

Minghao, Z., „The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations“, The
International Spectator, the International Spectator,
lk 114, oktoober 2016; Conrad, B. & Kostka, G.,
„Chinese investments in Europe's energy sector:
Risks and opportunities?“, Energy Policy, lk 646,
veebruar 2017
Casarini, N., „Is Europe to benefit from China's Belt
and Road Initiative?“, lk 10, Istituto Affari
Internazionali (IAI), oktoober 2015
EKP majandusbülletään, „Transmission of output
shocks – the role of cross-border production
chains“, lk 10–11, väljaanne 2/2016
Minghao, Z., „The Belt and Road Initiative and its
Implications for China-Europe Relations“, The
International Spectator, the International Spectator,
lk 115, oktoober 2016
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Number R
+
Riski liik

Ülevaade välistest riskidest

R.12
Tehnoloogiline

Riski kajastamiseks/hindamiseks vajalikud andmed
ja teave

Näiteid riskide kogumise allikatest

Risk, et uue siiditee andmeturbereeglid ei vasta piisavalt
ELi standarditele, muutes EL küberrünnakute suhtes
haavatavaks (küberkuriteod või spionaaž)

Uuringud ELi andmeturbeeeskirjade järgimise ja
küberrünnakute (või küberkuritegude või spionaaži)
kohta üldiselt

R.13
Tehnoloogiline

Risk, et Hiina investeeringud ei järgi
Euroopa/rahvusvahelisi standardeid (st rakendades
madalamaid kodumaiseid või maailmas vaikimisi
kasutatavaid standardeid), nt piiriüleste
transpordiühenduste rajamisel. Selline jätkusuutmatu
lähenemisviis võib kaotada ELi standardite positiivse
mõju kaubanduse ja innovatsiooni valdkonnas

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

Uuringud ELi/rahvusvaheliste standardite ja Hiina
riigisiseste / maailmas vaikimisi kehtivate
standardite kasutamise/ neist kõrvale kaldumise
kohta transpordiühendustes

OECD, „China's Belt and Road Initiative in the Global
Trade, Investment and Finance Landscape“, lk 27,
OECD Business and Finance Outlook 2018

R.14
Õiguslik

Risk, et Hiina investeeringud ei vasta ELi rahapesu- ja
muudele finantseeskirjadele, kuna puudub teave lõpliku
investori kohta

Andmed ja teave või uuringud Hiina investeeringute
vastavuse kohta ELi rahapesu ja muudele
finantsmäärustele

Risk, et EL sõlmib Hiinaga suuri taristuprojekte
kunstlikult madalate (või riigi lisarahastusega)
pakkumuste tõttu
Risk, et Hiina kaupade importi Euroopa Liitu mõjutavad
tollimaksude ja käibemaksupettused, mis mõjutavad
omavahendite arvutamist
Risk, et Hiina ettevõtted ei täida ELis või
kandidaatriikides hankeid tehes regulatiivseid ELi või
rahvusvahelisi standardeid (sealhulgas
keskkonnanõudeid) (nt Hiina investeerimisprojektide
mõju Euroopa rohelisele kokkuleppele).
Rahvatervist mõjutab üha suurem vastastikune seotus
globaliseerunud maailmas (sealhulgas uuel siiditeel
kulgevatel Hiina transpordimarsruutidel), mis kiirendab
haiguste levikut

Andmed ja teave või uuringud korruptsiooni kohta
taristuprojektide valimisel (ELis); ja vajaduse korral
ka Hiina ettevõtetelt
Andmed ja teave või ELi Hiinast pärit impordi
tollimaksudest ja käibemaksust kõrvalehoidumise
uuringud, mis mõjutavad omavahendite arvutamist

R.15
Õiguslik
R.16
Õiguslik
R.17
Keskkonnariskid

R.18
Keskkonnariskid

Hanemann, T., Huotari, M. & Kratz, A., „Chinese FDI
in Europe: 2018 Trends and Impact of New
Screening Policies“, lk 20, MERICS and Rhodium
Group (RHG), märts 2019
Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, lk 646–647, veebruar 2017
Kontrollikoja 2016.–2018. aasta aastaaruanded

Uuringud ELi või kandidaatriikide Hiina ettevõtete
vastavuse kohta regulatiivsetele ELi või
rahvusvahelistele standarditele (sealhulgas
keskkonnanõuded ja hanke-eeskirjad)

„Belt and Road Economics – Opportunities and Risks
of Transport Corridors“, Maailmapanga Grupp,
lk 111–112

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uuringud
rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealaste
hädaolukordade (ingl Public Health Emergency of
International Concerns, PHEIC) kohta

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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VÕIMALUSED
Number V
+
Võimaluse iik
V.1
Poliitiline
V.2
Poliitiline

V.3
Majanduslik

V.4
Majanduslik
V.5
Majanduslik
V.6
Majanduslik

Väliste võimaluste ülevaade
Võimalus, et Hiina investeeringud ELi võivad
edendada ühiseid huve, luues tugeva aluse EL-Hiina
kahepoolsetele suhetele ja pikaajalisele
partnerlusele
Võimalus, et Hiina investeeringud ja tegevused
aitavad kaasa rahule ja julgeolekule (sealhulgas
ülemaailmsele rahvatervisele) ELi naabruses ja
arengumaades
ELi võimalus suhelda Hiinaga (sealhulgas
rahvusvaheliste mitmepoolsete arengupankadega),
suurendada potentsiaalselt rahvusvahelise sektori
laenuvõimet mitmes valdkonnas ja hõlbustada
liikmesriikide majanduskasvu
ELi naaberriikidesse ja arenguriikidesse tehtavatest
Hiina investeeringutest tulenev võimalus aidata
kaasa seotud ELi eesmärkide saavutamisele,
eelkõige nende majanduskasvu kiirendades
ELi võimalus lubada eurol muutuda tugevamaks
valuutaks tänu sellele, et Hiina välisvaluutareservide
märkimisväärne osa konverteeritakse eurodesse
Uus siiditee laiendab kaubandust, parandades
ühenduvust ja alandades kaubanduskulusid ELis ja
teistes riikides

Võimaluse kajastamiseks/hindamiseks vajalikud
andmed ja teave

Näiteid võimaluste kogumise allikatest

Uuringud Hiina investeeringute mõju kohta ELi ja
Hiina kahepoolsetele suhetele ja pikaajalisele
partnerlusele tugeva aluse loomisel

Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, lk 646, veebruar 2017

Uuringud Hiina investeeringute mõju kohta ELi
naaberriikide ja arengumaade stabiilsusele

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

Uuringud sektoritevahelise rahvusvahelise
laenuvõime ja Hiina investeeringute mõju kohta
finantsallikate (sealhulgas ka rahvusvaheliste
pankade) loomisele ja liikmesriikide
majanduskasvule

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

Uuringud Hiina investeeringute mõju kohta ELi
eesmärkidele naaberriikides ja arengumaades,
eelkõige nende majanduskasvu kiirendades

European Commission and HR/VP contribution to
the European Council, „EU-China – A strategic
Outlook“, lk 4, JOIN(2019) 5 final, 12. märts 2019.

Uuringud Hiina investeeringute mõju kohta euro
kursi muutumisele

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

Uuringud Hiina investeeringute mõju kohta
kaubanduskuludele ning ELi ja teiste riikide
kaubandusbilansile

V.7
Majanduslik

Uus siiditee võimaldab (kauba)raudtee
edasiarendamist ELis nii mere- kui ka õhutranspordi
alternatiivina

Uuringud (kauba)raudtee kui mere- ja
õhutranspordi alternatiivina kasutatavast uuest
siiditeest tuleneva edasise arengu mõju kohta ELis

V.8
Majanduslik

Uus siiditee tasakaalustab ELi suunduvaid / sealt
saabuvaid kaubavooge

Uuringud uue siiditee mõju kohta ELi suunduvatele
/ sealt saabuvatele kaubavoogudele

„Belt and Road Economics – Opportunities and Risks
of Transport Corridors“, lk 5, Maailmapanga Grupp.
Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraat,
Teadusuuringud TRAN komiteele: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“, lk-d. 65–66, jaanuar 2018
Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraat,
Teadusuuringud TRAN komiteele: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“, lk-d. 66–67, jaanuar 2018
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Number V
+
Võimaluse iik

Väliste võimaluste ülevaade

Võimaluse kajastamiseks/hindamiseks vajalikud
andmed ja teave

V.9
Majanduslik

Uus siiditee pakub stiimulit tolliprotseduuride
sujuvamaks muutmiseks, et parandada ühenduvust

Uuringud uue siiditee mõju kohta tolliprotseduuride
parandamise ja sujuvamaks muutmise
stimuleerimisele

V.10
Majanduslik

ELi ettevõtted rajavad Kesk-Aasias transporditaristu
koos võimaliku oskuste jagamisega ELi ja Hiina vahel

Uuringud Hiina investeeringute mõju kohta KeskAasia transpordiühenduse taristu ning oskuste
jagamisele ELi ja Hiina vahel

V.11
Majanduslik

V.12
Majanduslik

V.13
Majanduslik

Võimalus tutvustada uusimaid tehnoloogiaid ELi
kaudu oma standardite ja tehnoloogiaalase
suutlikkuse edendamiseks strateegia
„Digital4Development“ juurutamisel, nagu
strateegias „Connecting Europe and Asia: the EU
Strategy“ välja toodud
ELi võimalus hajutada (välismaiste) investeeringute
omandiga seotud riske, vähendades võimalikku
sõltuvust mis tahes riigist
Sellised ELi sektorid nagu kõrgharidus,
teadusuuringud, loome- ja kultuuritööstus saavad
koostööst ja vahetustest Hiinaga kasu

Uuringud Aasia tehnoloogiaga kokkupuute mõju
kohta strateegilise digitaalarenguga seotud ELi
kaubandus- ja turvategevustele
Uuringud (välis)investeeringute omandi
mitmekesistamise ja sellest sõltuvuse mõju kohta
ELile

Aruanded programmide Horisont 2020 ja Erasmus+
kohta

Näiteid võimaluste kogumise allikatest
Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraat,
Teadusuuringud TRAN komiteele: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“, lk 67, jaanuar 2018
Euroopa Parlamendi sisepoliitika peadirektoraat,
Teadusuuringud TRAN komiteele: „The new Silk
Route - opportunities and challenges for EU
transport“, lk 68, jaanuar 2018
Euroopa Komisjon, „Connecting Europe and Asia –
Building blocks for an EU Strategy“, Euroopa
Parlamendi, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa
Investeerimispanga ühisteatis, JOIN(2018) 31 lõplik,
Brüssel, 19. september 2018
Conrad, B. & Kostka, G., „Chinese investments in
Europe's energy sector: Risks and opportunities?“,
Energy Policy, lk 646, veebruar 2017
Hellkötter, K. &, Ayoub, L., „Mapping the EU-China
Cultural and Creative Landscape – Summarizing
Report“, LSE märts 2014 ELi ja Hiina poliitiliste
dialoogide toetusrahastu II
dialoogipartneritele: Euroopa Komisjoni hariduse ja
kultuuri peadirektoraat, Hiina Rahvavabariigi
Kultuuriministeerium
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VII lisa. ELi strateegiast tulenevad meetmed Hiina suhtes
2016 ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid
#
16.1

16.2

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10

16.11

16.12
16.13

16.14

16.15

16.16

16.17
16.18
16.19

16.20

16.21

Meetmed
ELi ja Hiina suhete aluspõhimõte on see, et need peaksid põhinema vastastikusel
kasul nii poliitilises kui ka majanduslikus mõttes.
ELi suhted Hiinaga peaksid tuginema kindlatele põhimõtetele, olema praktilised ja
pragmaatilised, jäädes truuks oma huvidele ja väärtustele. See lähtub positiivsest
partnerluspõhisest tegevuskavast, mille puhul lahendatakse erimeelsusi
konstruktiivselt.
ELi liikmesriikide suhted Hiinaga peavad olema kooskõlas ELi õiguse, reeglite ja
poliitikatega.
EL eeldab, et Hiina võtab endale vastutuse kooskõlas tema ülemaailmse mõjuga ja
toetab reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda.
Inimõiguste edendamine on jätkuvalt ELi ja Hiina suhete keskne osa, mille keskmes
on kodanike heaolu austamine rahvusvaheliste kohustuste eest. EL peab Hiinat oma
inimõiguste olukorra eest vastutavaks.
EL kinnitab oma nn ühe Hiina poliitikat.
EL peaks jätkama oma suhete arendamist Taiwaniga ja toetama väinaüleste suhete
konstruktiivset arengut.
EL peaks toetama programmi „Üks riik, kaks süsteemi“ jätkuvat rakendamist
Hongkongis ja Macaus.
ELi Hiina-poliitika kujundamisel tuleks täielikult arvesse võtta ELi tihedaid suhteid
USA ja teiste partneritega.
EL peaks jätkuvalt aktiivselt toetama ja ergutama Hiina majandus-, keskkonna- ja
sotsiaalseid reforme avatuma, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu mudeli
suunas.
EL soovib tagada oma kaubanduse ja investeeringute vastastikkuse ja võrdsed
võimalused kõigis aspektides. Sel eesmärgil jälgib ta tähelepanelikumalt Euroopa
ettevõtete juurdepääsu Hiina turgudele ning Hiina teadus- ja arendustegevuse
toetusskeemidele.
Põhjalik investeerimisleping on ELi vahetu prioriteet meie majandussuhete
süvendamiseks ja tasakaalustamiseks Hiinaga.
EL peab oluliseks kõrgeimatel rahvusvahelistel standarditel põhineva toidu nimetuste
kaitset käsitleva geograafilisi tähiseid käsitleva lepingu kiiret sõlmimist Hiinaga.
EL töötab välja uue põlvkonna nüüdisaegseid, kõrgetasemelisi kaubanduslepinguid ja
võiks kaaluda suuremaid eesmärke, näiteks põhjalikku ja kõikehõlmavat
vabakaubanduslepingut Hiinaga, kui selleks on loodud õiged tingimused (sealhulgas
vajalike majandusreformide rakendamine Hiinas)
EL ootab Hiinalt olulist ja kontrollitavat tööstuse liigse tootmisvõimsuse vähendamist,
mis põhineks selgel kohustuste ajakaval ja sõltumatul seiremehhanismil.
EL tervitab produktiivseid Hiina investeeringuid Euroopasse, kui need on kooskõlas
ELi õigusaktidega. Vastutasuks ootab EL Hiinas asuvate välisettevõtete paremat
turulepääsu ning võrdseid võimalusi ettevõtluses ja investeeringutes. Hiina peaks
vähendama kaitstavate sektorite arvu ja minimeerima riiklikke julgeolekukontrolle.
Tugevdada tuleks koostööd õigusriigi, konkurentsi tagamise, samuti põhisektorites
kehtivate standardite ja õigusaktide valdkondades.
Tugevdada tuleks vastastikku kasulikku koostööd teadusuuringute ja innovatsiooni
alal, tagades samas võrdsed võimalused.
Digitaalmajandusalane koostöö võib tuua kasu nii ELile kui ka Hiinale. See peaks
kasvu ära kasutama vastastikkuse põhimõttel ühiste standardite ja ühiste
teadusuuringute kaudu.
EL peaks intensiivistama koostööd Hiinaga intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel ja
tagamisel. EL peaks tugevdama meetmeid intellektuaalomandi ja ärisaladuste
kübervõimalustega varguse vastu võitlemiseks.
EL peaks kasutama Hiinaga tehtava koostöö peamiseks vahendiks ELi ja Hiina
ühendusplatvormi Euraasia mandri ühendamiseks füüsilise ja digitaalse võrgu kaudu,
mille kaudu saavad liikuda kaubandus, investeeringud ja suhelda inimesed.
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16.22

16.23

16.24
16.25

16.26

16.27

16.28
16.29
16.30

16.31

16.32
16.33

16.34

16.35
16.36
16.37
16.38

16.39

16.40
16.41
16.42

16.43

Koostöö Hiinaga algatuse „One Belt, One Road“ raames peaks sõltuma sellest, kas
Hiina täidab oma deklareeritud eesmärgi muuta see avatud platvormiks, mis järgib
turureegleid ja rahvusvahelisi norme, et kõik sellest kasu saaksid.
Inimestevahelist dialoogi tuleks laiendada ja tuleks välja töötada uued algatused, mis
soodustaksid kontaktide suuremat paljusust. Inimestevahelisi kontakte tuleks
laiendada ELi ja Hiina vaheliste suhete kõigis valdkondades ning tugevdada tuleks
liikuvuse ja rände alast dialoogi.
Hiina suurema rolli tunnustamine rahvusvahelistes suhetes ja valitsemises peaks
olema seotud sellega, et Hiina järgib rahvusvahelisi reegleid ja standardeid.
EL julgustab Hiinat kasutama oma diplomaatilisi ja muid ressursse, et tagada
turvalisus kui globaalne avalik hüve, sealhulgas Afganistani ja Süüriaga seotud
tegevuses.
ELil on huvi Aasia julgeoleku vastu ja ta tugevdab jätkuvalt oma sellealast positiivset
panust. Samuti julgustab EL Hiinat aktiivselt panustama rahu ja julgeoleku tagamisse
ELi naabruses kooskõlas rahvusvahelise õigusega.
EL soovib, et Ida- ja Lõuna-Hiina meres saaks vabalt navigeerida ja neist vabalt üle
lennata. Vaidlused tuleks lahendada rahumeelselt, lähtudes õigusriigi põhimõttest ja
vältides ühepoolseid provokatsioone.
ELi dialoog Hiinaga, et leida rohkem ühiseid aluseid desarmeerimiseks,
massihävitusrelvade leviku tõkestamiseks, terrorismivastaseks võitluseks ja
küberruumiks.
EL peaks tagama, et tal oleks Hiina kaitse- ja julgeolekupoliitikast selge ülevaade, et
liidu suhted Hiinaga põhineksid küllaldasel teabel.
Aafrika pakub parimat võimalust ELi ja Hiina julgeolekualaseks koostööks nii merel
kui ka maismaal. Piraatlusevastane koostöö Aafrika Sarvel peaks jätkuma.
EL peaks otsima võimalusi praktiliseks koostööks ja koordineerimiseks Hiinaga
sellistes küsimustes nagu suutlikkuse suurendamine ja Aafrika rahuvalvepüüdluste
toetamine, kasutades täielikult ära mõlema poole diplomaatilisi ja
julgeolekuvahendeid.
Mitmepoolsuse toetamine on ELi ja Hiina ühine huvi. EL peaks tegema Hiinaga
koostööd reeglitel põhineva ülemaailmse juhtimise konsolideerimisel.
EL peaks G20 peamiste prioriteetide osas otsima Hiinaga ühist platvormi.
EL peaks julgustama Hiinat osalema tõsisemalt ja aktiivsemalt Maailma
Kaubandusorganisatsioonis ning mitme- ja mõnepoolsetes kaubandus- ja
investeerimisalgatustes, võttes kohustused kooskõlas hüvedega, mida pakub talle
avatud kaubandussüsteem, ning seades sellistele algatustele suuremaid eesmärke. EL
loodab, et Hiina ühineb WTO riigihankelepinguga, mis vastab Hiina turu olulisusele.
EL peaks tegema Hiinaga tihedamat koostööd katastroofide ohjamise,
humanitaarkriiside ja rände valdkonnas.
EL peaks jätkuvalt nõudma, et Hiina täidaks oma rahvusvahelisi juriidilisi ja
inimõigustealaseid kohustusi nii Hiinas kui ka mujal ning peaks Hiinaga sel eesmärgil
koostööd tegema.
Alustada tuleks tõhustatud ELi ja Hiina arengudialoogi.
EL peaks ära kasutama Hiina pühendumust kliimamuutustega võitlemisele,
tugevdades partnerlust selles valdkonnas nii kahe- kui ka mitmepoolsel tasandil;
Keskkond on praegu Hiina peamine poliitiline prioriteet, nagu on tunnustatud ka
viimases viie aasta kavas. EL peaks sellele tuginema, et luua positiivne ühine
tegevuskava sellistes valdkondades nagu õhu-, vee- ja pinnasereostuse vastu
võitlemine, ringmajandus, ookeaniressursside säästev majandamine ning elupaiku ja
bioloogilist mitmekesisust ähvardavate ohtude vastu võitlemine;
EL peaks püüdma teha Hiinaga antimikroobse resistentsuse vastu võitlemisel
tihedamat koostööd.
Hiinaga tegelemiseks on vaja kõikehõlmavat (ELi poolt) lähenemisviisi, et tagada
maksimaalne mõju.
Liikmesriigid peaksid tugevaminui väljendama ELi kokkulepitud seisukohti oma
kahepoolsetes suhetes Hiinaga ning komisjoni talitused ja Euroopa välisteenistus
peaksid tagama, et liikmesriike teavitatakse siis, kui on vaja kaitsta ELi huve.
Iga-aastastel ELi ja Hiina tippkohtumistel ja kõrgetasemelistel dialoogidel seatakse
eesmärgid ja prioriteedid ühise strateegilise tegevuskava rakendamiseks.
EL-Hiina 2020. aasta tegevuskava rakendamise iga-aastased ülevaated peaksid
toimuma kõrgemate ametnike tasandil, koos aruandlusseosega ELi-Hiina
tippkohtumisele.
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16.44
16.45
16.46
16.47

EL teeb Hiinaga koostööd, et hinnata paljude ühiste dialoogide tõhusust ja püüab
neid vajaduse korral kooskõlas ELi prioriteetidega sujuvamaks muuta.
EL peaks jätkuvalt parandama Hiina analüüsivõimekust ja pöörduma kõigis
valdkondades Hiina tulevaste juhtide põlvkonna poole.
[EL] peaks aktiivselt kasutama olemasolevaid ELi koordineerimismehhanisme, et
edendada oma ühtsust.
ELi Hiina strateegia rakendamine tuleks nõukogu sobivates koosseisudes regulaarselt
läbi vaadata. EL peaks olema valmis oma lähenemisviisi ajakohastama, kui selle
aluseks olevad eeldused muutuvad.
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2018 Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia põhielemendid
#
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

18.10
18.11
18.12

18.13

18.14

18.15
18.16

18.17

Meetmed
Komisjon töötab välja metoodika säästva ühenduvuse taseme hindamiseks Euroopas ja
Aasias ning selle majandusliku mõju hindamiseks ELis ja selle piirkondades.
Komisjon edendab tollide ja digitaalsete transpordikoridoride vahelist andmevahetust
ning hindab riske.
Komisjon jätkab lennutranspordilepingu läbirääkimisi Kagu-Aasia Rahvaste
Assotsiatsiooni (ASEAN), Aserbaidžaani, Türgi ja Katariga ning allkirjastab kahepoolsed
lennuohutuskokkulepped Hiina Rahvavabariigi (Hiina) ja Jaapaniga.
Komisjon edendab rahvusvahelistel foorumitel transpordi dekarboniseerimise
kokkuleppeid, eriti lennunduse ja merenduse valdkonnas.
Komisjon edendab Aasia ja Musta mere riikide meretranspordi digitaliseerimist ja
halduse lihtsustamist, samuti Rotterdami eeskirjade vastuvõtmist.
Komisjon uurib võimalust TEN-T määruse kavandatavaks läbivaatamiseks, laiendamaks
ELi TEN-T koridori koordinaatori(te) volitusi laienemis- ja naabruspiirkonnale, mis tuleb
lõpule viia 2023. aastaks.
Komisjon töötab välja tulevikku suunatud tehnoloogiate, näiteks tehisintellekti eetilise
kasutamise standardid, ja edendab riigi vastutustundliku käitumise täielikku järgimist
veebis.
Komisjon edendab veelgi Erasmuse ja Marie Sklodowska Curie’ nimelisi meetmeid
Aasias ja sellega seotud vastastikkuse kokkuleppeid, et suurendada vahetusvõimalusi ja
liikuvust.
Komisjon tihendab koostööd asjaomaste kolmandate riikidega, sealhulgas ELi-Hiina
ühendusplatvormi raames, et edendada digitaalset majandust, tõhusat ühenduvust
transpordiga ning aruka, jätkusuutliku, ohutu ja turvalise liikuvusega, mis põhineb TENT võrgu laiendamisel, ning edendada investeerimisel võrdseid võimalusi.
Komisjon toetab jätkusuutlikku ühendatavust kolmandate riikidega peetavates
poliitilistes ja arengudialoogides.
Komisjon süvendab koostööd Aasia asjassepuutuvate piirkondlike organisatsioonidega
ja katsetab Aasia piirkondliku ühendamise lähenemisviise.
Komisjon teeb vajalike tehniliste standardite tõhusaks ja ühiseks väljatöötamiseks
koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ning nende riikidest
liikmetega, sealhulgas suunatud tehnilise abi ja tehnilise koostöö kaudu.
Komisjon teeb koostööd ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga (UNECE), et ühtlustada
kogu Euraasia mandril kaubavedude õiguslik režiim, ning valitsustevahelise
rahvusvahelise raudteeveo organisatsiooni (OTIF) ja Raudteede
Koostööorganisatsiooniga (OSJD), et laiendada ELi tehniliste kirjelduste ja ohutuse
juhtimise raamistike kohaldamist.
Komisjon (ja vajaduse korral kõrge esindaja) hõlbustab investeerimist Euroopa-Aasia
ühenduvusse investeerimisvõimaluste ja tagatiste kaudu, kaasates Euroopa avalikud
pangad (EIP, EBRD ja liikmesriikide riiklikud pangad ja asutused) ning rahvusvahelised
finantseerimisasutused kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja võrdsete võimaluste
tagamisega.
Komisjon (ja vajaduse korral kõrge esindaja) tugevdab ELi investeerimiskoostööd Aasia
Arengupanga ja Aasia infrastruktuuri investeerimispangaga.
Komisjon (ja vajaduse korral kõrge esindaja) loob Euroopa-Aasia ühenduvuse
ettevõtluse nõuanderühma.
Komisjon (ja vajaduse korral liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja)
nõuab Euroopa-Aasia taristu riigihangete läbipaistvuse suurendamist, sealhulgas
laiema ühinemise kaudu WTO riigihankelepinguga ja selle riigihankelepingu standardite
vastuvõtmisega ning spetsiaalsete riigihangete veebisaitide loomise toetamise kaudu.
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2019 ELi ja Hiina suhete strateegiline väljavaade
Meetmed

#
19.1
19.2
19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

EL tugevdab koostööd Hiinaga, et täita ühiseid kohustusi ÜRO kõigis kolmes sambas –
inimõigused, rahu ja turvalisus ning areng.
Kliimamuutustega tõhusamaks võitlemiseks kutsub EL Hiinat üles kooskõlas Pariisi
kokkuleppe eesmärkidega saavutama oma heitkoguste maksimumi enne 2030.
aastat.
EL süvendab suhteid Hiinaga rahu ja julgeoleku alal, tuginedes positiivsele koostööle
Iraani ühise tervikliku tegevuskava raames.
Partnerriikide stabiilsuse, jätkusuutliku majandusarengu ja hea valitsemistava vastu
huvi säilitamiseks kohaldab EL jõulisemalt olemasolevaid kahepoolseid lepinguid ja
rahastamisvahendeid ning töötab Hiinaga samade põhimõtete järgimisel ELi Euroopa
ja Hiina ühendamise strateegia rakendamisel.
Tasakaalustatud ja vastastikuste majandussuhete saavutamiseks kutsub EL Hiinat üles
täitma olemasolevaid ELi ja Hiina ühiseid kohustusi. See hõlmab Maailma
Kaubandusorganisatsiooni reformimist, eriti subsiidiumide ja sunnitud
tehnoloogiasiirde kohta, ning kahepoolsete investeerimislepingute sõlmimist aastaks
2020, geograafiliste tähiste kohta kiiresti ning lennundusohutuse kohta lähinädalatel.
Vastastikkuse edendamiseks ja hankevõimaluste avamiseks Hiinas peaksid Euroopa
Parlament ja nõukogu võtma rahvusvahelise hangete instrumendi vastu enne 2019.
aasta lõppu.
Tagamaks, et arvestataks mitte ainult hinda, vaid ka kõrgeid töö- ja
keskkonnastandardeid, avaldab Komisjon 2019. aasta keskpaigaks juhised välismaiste
pakkujate ja kaupade osalemise kohta ELi hanketurul. Komisjon koostab koos
liikmesriikidega ülevaate kehtiva raamistiku rakendamisest, et tuvastada puudused
enne 2019. aasta lõppu.
Välisriikide omandi ja riikliku rahastamise moonutavate mõjude täielikuks
kõrvaldamiseks siseturul teeb komisjon enne 2019. aasta lõppu kindlaks, kuidas täita
olemasolevad lüngad ELi õiguses.
Selleks et kaitsta elutähtsat digitaalset taristut võimalike tõsiste julgeolekuohtude
eest, on vaja ELi ühist lähenemisviisi 5G võrkude turvalisusele. Selle käivitamiseks
avaldab Euroopa Komisjon pärast Euroopa Ülemkogu toimumist soovituse.
Elutähtsatesse varadesse, tehnoloogiatesse ja taristusse tehtavate
välisinvesteeringute turvariskide avastamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks peaksid
liikmesriigid tagama välismaiste otseinvesteeringute sõelumist käsitleva määruse
kiire, täieliku ja tõhusa rakendamise.
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Selgitus: meetmete ja teemade värvide tähendused leiate VIII lisas.
Probleemid:
A) ELi väärtuste edendamine vastavalt ÜRO kolmele sambale, B) ELi ühtsuse säilitamine, C) vastastikkus
suhte ja võrdsete võimaluste tasakaalustamiseks, D) moonutavate mõjude ennetamine ELi siseturul, E)
kestlik majandusareng ja hea valitsemistava, F) kliimamuutustega võitlemine ja keskkonna kaitsmine, G)
ülemaailmsed rahvatervise probleemid, H) rahu ja julgeoleku tõhusam edendamine, I)
kultuuridevahelise mõistmise ja innovatsioonialase koostöö edendamine, J) laiem välispoliitiline
lähenemisviis.
Tüüp 1(*): G: üldine, S: spetsiifiline,
Tüüp 2 (**): Ü: ühepoolne, K: kahepoolne, H: Hiina
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VIII lisa. Valdkonnad, kus EL vastab Hiina
investeerimisstrateegiale ning vastavusse viimine Hiina riskide
ja võimalustega
Joonis 15. Kontrollikoja koostatud ülevaade ELi-Hiina strateegia
meetmetest
Probleemid

Meetmed
ühepoolne, K:

Välised riskid

ka hepoolne, H:
R.11

A

ELi väärtuste
edendamine

B

ELi ühtsuse
säilitamine

R.2

C

Vastastikkus
võimaluste
tasakaalustamiseks

R.5
R.8
R.13

D

Moonutavate mõjude
ennetamine siseturul

R.14
R.15
R.16

F

Kliimamuutustega
võitlemine ja
keskkonna kaitsmine

R.17

G

Ülemaailmsed
rahvatervise
probleemid

Kestlik

valitsemistava

J

SELGITUS: 2016 =

V.2
V.3
V.4

V.6
V.7
V.8

V.9
V.11

R.1
R.4
R.12

Rahu ja julgeoleku

Laiem välispoliitiline
käsitlusviis

V.5
V.10

V.2

H tõhusam edendamine
Kultuuridevaheline
mõistmine ja koostöö

Katmata
riskid:
• R.6
• R.10
• R.18

R.7
R.9

E majandusareng ja hea

I

Võimalused

V.1
V.13
R.3
V.12

2018 =

2019 =

Konkreetsed meetmed=

Märkus: iga riski tähistab värviline punkt. Analüüs hõlmab vaid väliseid riske. Selles kaardistavas
analüüsis käsitletakse kõiki võimalusi.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja võrdlev analüüs.
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PROBLEEMID

MEETMED

A) ELi väärtuste edendamine vastavalt
kolme ÜRO sambale

Riskid

ELi–Hiina ühepoolsed
meetmed
2016
2018
2019
16,2
18,7

ELi–Hiina kahepoolsed
meetmed
2016
2018
2019
16,36
19,1

16,5

16,44

Võimalused

R.11

16,43
16,3

R.2

19,9

16,41

B) ELi ühtsuse säilitamine

16,42
16,46
16,11

18,14

16,14

18,17

19,7

16,1

18,3

19,5

R.5

V.5

16,12

18,9

19,6

R.8

V.10

R.13

16,13

C) Vastastikkus suhte ja võrdsete
võimaluste tasakaalustamiseks

16,16
16,17
16,19
16,20
16,34

D) Moonutavate mõjude ennetamine
siseturul

19,8

16,15*

R.7
R.9

16,4

18,1

16,21

R.14

V.2

16,10

18,5

16,22

R.15

V.3

R.16

V.4

E) Kestlik majandusareng ja hea
valitsemistava

19,4

18,6

16,24

18,10

16,27

V.6

18,11

16,32

V.7
V.8

18,12
18,13

V.9

18,15

V.11

18,4

F) Kliimamuutustega võitlemine ja
keskkonna kaitsmine

19,2

16,38

R.17

16,39

G) Ülemaailmsed rahvatervise
probleemid

V.2

16,40

18,2

19,10

H) Rahu ja julgeoleku tõhusam
edendamine

16,25

19,3

R.1

16,26

R.4

16,28

R.12

16,29
16,30
16,31
16,35
18,8

I) Kultuuridevahelise mõistmise ja
innovatsioonialase koostöö
edendamine

V.1

16,23

V.13

16,45
16,6

18,16

R.3

16,33

16,7

J) Laiem välispoliitiline käsitlusviis

16,18

V.12

16,37

16,8
16,9
16,47

SELGITUS:

Üldine:

XX.X

Konkreetne:

XX.X

Tähtajad:

XX.X

Hiina ühepoolne:
(Konkreetne:

XX.X

XX.X*)
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Akronüümid ja lühendid
AfDB Aafrika Arengupank
AIIB: Aasia Taristuinvesteeringute Pank
BRI: uus siiditee
COSO Treadway komisjoni toetavate organisatsioonide komitee
COVID-19: koroonaviirushaigus-19
DG: peadirektoraat
EBRD: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank
EEAS: Euroopa välisteenistus
EIF: Euroopa Investeerimisfond
EKP: Euroopa Keskpank
EL: Euroopa Liit
EPRS: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus
FDI: välismaine otseinvesteering
G20: rahvusvaheline 19 riigi valitsuste, keskpankade ja ELi foorum
GMF: Saksa Marshalli Fond
HR/VP: Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident
IFI: rahvusvaheline finantseerimisasutus
IKT: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
IMF: Rahvusvaheline Valuutafond
JRC Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint Research Centre)
KM: käibemaks
MERICS: Mercatori Hiina uuringute instituut (Mercator Institute for China Studies)
MFR: Mitmeaastane finantsraamistik

73
OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OSID: Raudteede Koostööorganisatsioon (Organisation for Co-operation of Railways)
OTIF: Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevaheline Organisatsioon (Organization
for Internal Carriage by Rail)
PHEIC: Rahvusvahelise ulatusega rahvatervisealane hädaolukord (Public Health
Emergency of International Concerns)
SKP: sisemajanduse koguprodukt
TEN-T: Üleeuroopalised transpordivõrgud
UNECE: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon
USA Ameerika Ühendriigid
WHO: Maailma Terviseorganisatsioon
WTO: Maailma Kaubandusorganisatsioon
ÜRO: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
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Mõisted
EC-JRC välisomandi andmebaas: komisjoni andmebaas välisomandis olevate
ettevõtete varade ja väljaspool ELi asuvate üksuste investeeringute kohta
võtmesektoritesse.
Eriotstarbeline äriühing: konkreetsete ja/või ajutiste eesmärkide jaoks loodud
juriidiline isik.
Hiina riigi juhitud investeerimisstrateegia: Hiina praegune poliitika, mis toetab ja
ergutab eraettevõtteid ja riigiettevõtteid rahaliselt välismaale investeerima.
Majanduskoridor: üle riigipiiride kulgevad ühendatud taristuvõrgud, et hõlbustada
kaubandust ja stimuleerida majandusarengut.
Rahastamisvahend: rahaline toetus ELi eelarvest, mis võib olla omakapitali- või
kvaasiomakapitali investeeringute, laenu, tagatise või muu riskijagamisvahendi vormis.
Riigile kuuluvad ettevõtted: asutused, mis tegelevad äritegevusega ja mille üle
valitsusel on täieliku või olulise osaluse kaudu oluline kontroll.
17+1 koostööraamistik: Hiina ja 17 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi koostööfoorum. Sinna
kuulub 12 ELi liikmesriiki.
Sisemajanduse koguprodukt (SKP): üks riigi jõukuse peamisi hindamisviise: kõikide
asjaomases majandusruumis konkreetsel ajavahemikul (tavaliselt ühe aasta jooksul)
toodetud kaupade ja osutatud teenuste rahaline väärtus.
Strateegia „Made in China 2025“: 2015. aastal käivitatud Hiina tööstusstrateegia, mis
keskendus suure lisandväärtusega kaupadele nii ekspordiks kui ka sisetarbimiseks.
Tagatised: laenu andmisel kindlustusena või tagatisena võetud vara, millest jäädakse
makseviivituse korral ilma.
Tarneahel: toote või teenuse tootmisel ja kliendile tarnimisel osalevate
organisatsioonide, inimeste, tegevuste, teabe ja ressursside süsteem.
Uus siiditee: 2013. aastal käivitatud Hiina investeerimisstrateegia, mis keskendub
ühenduvustaristule, eesmärgiga suurendada riigi mõju välismaal.
Vastastikuse mõistmise memorandum: kahe või enama poole vaheline kokkulepe
teha koostööd konkreetses küsimuses ilma juriidilist kohustust võtmata.
5G seadmed: viienda põlvkonna tehnoloogiastandard mobiilsidevõrkudele.
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Välismaine otseinvesteering: ühes riigis tegutseva investori otsene või kaudne 10% või
suurem osalus teise riigi ettevõtte hääleõigusest.
Välismaiste otseinvesteeringute seadusandlike piirangute indeks: OECD näitaja, mis
mõõdab piiranguid, mida OECD ja G20 riigid kohaldavad välismaiste
otseinvesteeringute suhtes.
Välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud: hinnang selle kohta, kas otsene
investeering võib kahjulikult mõjutada riiki, kus investeering tehakse.
WTO riigihankeleping 19 WTO liikme, sealhulgas EL, vaheline leping üksteisele
riigihanketurgude avamiseks.
Ühisettevõte: kaks või enam ettevõtet ühendavad ressursid konkreetsete äriliste
eesmärkide saavutamiseks, säilitades samal ajal oma eristatava identiteedi.
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Ülevaate koostajad
Kontrollikoja ülevaade „ELi vastus Hiina riiklikule investeerimisstrateegiale“ annab
ülevaate Hiina investeerimisstrateegiast ja koondab väljakutsed, mida see strateegia
ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele esitab.
Ülevaate võttis vastu ELi rahastamise ja haldamise teemadega tegelev V auditikoda,
mille eesistuja on kontrollikoja liige Tony Murphy. Ülevaate koostamist juhtis
kontrollikoja liige Annemie Turtelboom, keda toetasid kabinetiülem Florence Fornaroli
ja kabineti nõunik Celil Ishik; valdkonnajuht ning auditijuht Alberto Gasperoni;
audiitorid Jussi Bright, Thomas af Hällström, Manja Ernst ja Lara Connaughton.
COVID-19 pandeemia ja rangete piirangute tõttu ei olnud võimalik auditirühma
pildistada.
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