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Въпрос с искане за устен отговор O-000113/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Michael Theurer, Sylvie Goulard, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon, Sophia in 

't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová 
от името на групата ALDE 

Относно: Нарушаващи конкуренцията въздействия на общата собственост на големи 
институционални инвеститори 

Комисията прилага правилата на ЕС за конкуренцията, с цел да гарантира лоялна и 
равнопоставена конкуренция и да накара пазарите на ЕС да функционират по-добре. Това 
следва да е от полза за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло. 

Разполагаме с информация, че десетте най-големи институционални инвеститори контролират 
приблизително 22 трилиона щатски долара в световен мащаб и развиват дейност също и в 
Европа. 

Много от тези инвеститори, например BlackRock или Vanguard, са както големи, така и 
диверсифицирани. Често те държат голямо количество акции в преки конкуренти, или дори 
всички дружества в някои отрасли. BlackRock например държи акции във всички DAX-30 
дружества в Германия. 

Въпреки че те рядко са мажоритарни инвеститори в отделно дружество, това положение има 
подобни на олигопола въздействия върху конкуренцията. Тъй като инвеститорите имат 
интереси в множество дружества, те не предоставят стимули на управителните органи да се 
конкурират помежду си. Тази липса на конкуренция води до загуба на богатство както за 
потребителите, така и за икономиката като цяло. 

1. Проучвани ли са въздействията на големите, диверсифицирани институционални 
инвеститори върху европейските пазари? Какви счита Комисията, че са отраженията от 
общата собственост на европейските пазари? Какво е въздействието на общата 
собственост върху цените и иновациите в ЕС? 

2. Счита ли Комисията, че настоящият набор от правила за конкуренцията е достатъчен за 
справяне с възможните нарушаващи конкуренцията въздействия на общата собственост? 
Ако не, как следва те да бъдат променени? 

3. Какви мерки ще предприеме Комисията за насърчаване на конкуренцията в тази област? 
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