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København, 20. april 2015 
PRESSEMEDDELELSE 
 

Europæisk samarbejde i forholdet til Kina styrkes – til gavn for dansk erhvervsliv 

 
EU China Business Association (EUCBA) åbnede 1. april et kontor i Bruxelles, skriver de i en 

pressemeddelelse den 13. april. I takt med at samhandlen såvel som investeringer mellem EU 

og Kina har fået stigende betydning, er det vigtigt at være tæt på det politiske organ, hvor der 

drøftes bilaterale aftaler og øvrige rammevilkår for erhvervslivet. 

 

”Kina er en betydelig samhandelspartner for Danmark, og det er vigtigt, at dansk erhvervslivs er klar 

over, at en stor del af de handelspolitiske forhold til Kina foregår i Bruxelles. Eksempelvis arbejdes der 

i øjeblikket på en investeringsaftale med Kina – en aftale, som kan få stor betydning for Danmarks 

muligheder for at tiltrække kinesiske investeringer”, siger Tom Jensen, generalsekretær for Danish-

Chinese Business Forum.  

 

”Derudover forhandler EU også med Kina på andre vigtige områder, herunder IPR, anti-dumping samt 

øget market access for europæiske virksomheder til det kinesiske marked. Vi ser desuden frem til, at 

EU påbegynder forhandlinger med Kina omkring en frihandelsaftale, hvilket David Cameron tilbage i 

december 2013 har udtalt sig positivt om”, fortsætter han.  

 

Danish-Chinese Business Forum støtter op om åbningen af EUCBAs kontor og er blandt de 19 

organisationer, der til sammen udgør EUCBA. ”EUCBA, placeret i hjertet af EU, er med til at styrke 

den europæiske indsats overfor Kina og er vigtig for Danish-Chinese Business Forums medlemmer. 

Det er et oplagt talerør for direkte at kunne få fremført og promoveret deres synspunkter og interesser 

overfor EU kommissionen”, slutter Tom Jensen. 

 

Danish-Chinese Business Forums gode relationer og stærke samarbejde på europæisk plan kom også til 

udtryk ved deres årsmøde, som fandt sted tirsdag d. 14. april hos Kopenhagen Fur. Blandt hovedtalerne 

ved mødet var formand for EUCBA og CEO for søsterorganisationen China-Britain Business Council, 

Stephen Philips, som udtalte at ”det europæiske virksomhedssamarbejde er meget vigtigt, især med 

henblik på at påvirke kommission i EU til at føre en proaktiv handelspolitik overfor Kina til gavn for 

europæisk erhvervsliv og dermed vækst i Europa.” 
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