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SKRIFTLIG FORELÆGGELSE 
 
Rådsmøde (økonomi og finans) den 12. juli 2016 
 
Rådet forventes at vedtage rådskonklusioner om en ny Kina-strategi for-
ud for EU-Kina-topmødet den 13. juli 2016. Der ventes ingen drøftelse 
af rådskonklusionerne på rådsmødet. Efter topmødet den 13. ventes 
EU's udenrigsministre at have en drøftelse af Kina på rådsmødet den 18. 
juli 2016. 
 
Punktet forelægges til orientering. Der henvises til samlenotat oversendt 
den 30. juni 2016. 
 
Kina 
Rådet kan på sit møde den 12. juli 2016 ventes at vedtage rådskonklusio-
ner om Kina. Rådskonklusionerne vil sammen med Kommissionens og 
Den Fælles Udenrigstjenestes nylige fælles meddelelse (”Byggesten til en 
ny EU-strategi”) af 22. juni 2016 udgøre EU’s nye strategi for samarbej-
de med Kina i de kommende år.  
 
Rådskonklusionerne ventes at fokusere på, hvordan EU og Kina kan 
indgå i et samarbejde, der er baseret på fælles interesser og gensidighed 
samtidig med, at man fra EU's side søger at fremme de værdier og nor-
mer, som det europæiske fællesskab bygger på.  
 
EU’s nuværende Kina-strategi blev vedtaget i 2006, og siden da har Kina 
gennemgået store forandringer. Kina har således øget sin rolle og tilste-
deværelse globalt, både politisk og økonomisk. Der er derfor behov for 
at revidere strategien og bringe EU’s tilgang til samarbejde med Kina i 
overensstemmelse med den udvikling, som Kina har gennemgået de se-
neste ti år.   
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Den nye Kina-strategi ventes at fokusere på en række politikområder, 
hvor EU og Kina har fælles interesser, såvel politisk og økonomisk som 
mellemfolkeligt, men også på områder, hvor EU og Kina ser forskelligt 
på tingene, herunder handelsspørgsmål og menneskerettigheder. 
 
Rådskonklusionerne ventes at lægge op til, at EU aktivt understøtter Ki-
nas egne bestræbelser på at gennemføre sociale og økonomiske reformer. 
Samtidig vil EU fortsætte med at arbejde for forbedrede rammevilkår for 
EU-virksomheder i Kina til gavn for vækst og beskæftigelse i EU, og for 
at Kina i højere grad lever op til sine WTO-forpligtelser. 
 
Derudover ventes rådskonklusionerne at fokusere på fremme af menne-
skerettigheder og retsstatsprincipper i Kina, ligesom EU ventes at til-
skynde Kina til at påtage sig et endnu større internationalt ansvar i over-
ensstemmelse med Kinas stigende globale indflydelse. Det gælder bl.a. 
ift. regionale freds- og stabiliseringsindsatser i fx Mellemøsten, Afghani-
stan og Nordkorea samt det Øst- og Sydkinesiske Hav. 
 
Konklusionerne ventes endvidere at anerkende Kinas stigende indsats 
for at håndtere globale udfordringer inden for bæredygtig udvikling, kli-
maforandringer, energisikkerhed samt miljø og sundhed. Endelig ventes 
konklusionerne at lægge op til styrket samarbejde inden for nedrustning 
og ikke-spredning, terrorbekæmpelse samt migration. 
 
Regeringen støtter en EU-strategi for Kina, som fokuserer på fælles inte-
resser, og som understøtter Kinas egne reformbestræbelser og samtidig 
bevarer fokus på det stadige behov i Kina for forbedringer på menneske-
rettighedsområdet og forbedrede rammevilkår for samhandel med Kina. 
 
Regeringen vil derfor arbejde for, at rådskonklusionerne fremmer EUs 
og Kinas fælles interesser såvel som de værdier og normer, som det eu-
ropæiske fællesskab bygger på, herunder særligt i forhold til menneske-
rettigheder og handel.  
 
 

 
Kristian Jensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punktet henhører under Udenrigsministeriets ressort. 


