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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000113/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

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

't Veld, Lieve Wierinck, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová 
în numele Grupului ALDE 

Subiect: Efectele anticoncurențiale ale proprietăților comune ale marilor investitori instituționali 

Comisia asigură respectarea normelor UE în materie de concurență, pentru a asigura condiții 
echitabile și egale de concurență și a face ca piața UE să funcționeze mai bine. Acest lucru ar trebui 
să fie în beneficiul consumatorilor, al întreprinderilor și al economiei europene în ansamblu. 

Deținem informații că cei mai mari zece investitori instituționali controlează aproximativ 22 de mii de 
miliarde USD la nivel mondial, fiind activi și în Europa. 

Mulți dintre acești investitori, precum BlackRock sau Vanguard, sunt atât extinși, cât și diversificați. Ei 
dețin adesea o cantitate mare de acțiuni ale concurenților direcți sau chiar toate societățile din anumite 
sectoare. De exemplu, BlackRock deține acțiuni în toate societățile DAX-30 din Germania. 

Chiar dacă acestea sunt arareori investitori majoritari într-o singură companie, efectele acestei situații 
asupra concurenței sunt similare cu cele ale unui oligopol. Din moment ce au interese în numeroase 
companii, investitorii nu încurajează organismele de conducere să concureze între ele. Această 
absență a concurenței conduce la pierderi atât pentru consumatori, cât și pentru economie în 
ansamblu. 

1. Au fost studiate efectele marilor investitori instituționali diversificați asupra piețelor europene? În 
opinia Comisiei, ce repercusiuni are acest sistem de proprietate în comun asupra piețelor 
europene? Care este impactul acestuia asupra prețurilor și inovării în UE? 

2. Consideră Comisia că actualul set de norme de concurență este suficient pentru a face față 
eventualelor efecte anticoncurențiale ale proprietății în comun? Dacă nu este suficient, în ce mod 
ar trebui schimbat? 

3. Ce măsuri va lua Comisia pentru a promova concurența în acest domeniu? 
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