
 

Ledamöter ser till att utländska
direktinvesteringar inte skadar EU-intressen
 
Ledamöter antog den 14 februari ett förslag om att etablera ett lagligt ramverk för
granskning av utländska direktinvesteringar i EU.
 
Den nya granskningsmekanismen inom EU möjliggör samarbete mellan Europeiska
kommissionen och EU:s regeringar i hur de ska ta itu med särskilda fall där utländska
direktinvesteringar i en medlemsstat kan få negativa konsekvenser för en annan stats säkerhet
eller allmänna ordning. Ambitionen är att säkerställa att utländska direktinvesteringar inte utgör
ett hot mot avgörande infrastruktur eller medför åtkomst till känslig information eller viktig
teknologi, samtidigt som unionen hålls öppen för investeringar.
 
– Mekanismen är en symbol för att européerna blir mer medvetna om att världen inte bara
består av investerare som har goda intentioner, sade föredragande EPP-fransmannen Franck
Proust i debatten.
 
– Nu kan vi säga vart vi är på väg - mot ett Europa som står upp för sina intressen och som
försvarar dem, tillade han.
 
Utländska investeringar: för- och emot
 
Internationella investeringar är en viktig källa för tillväxt och för arbetstillfällen i EU:s ekonomi.
 
I slutet av 2017 var den totala summan av utländska direktinvesteringar i EU 6,3 biljoner euro,
varav USA (2,2 biljoner euro) och Schweiz (800 miljarder euro) var de ledande investerarna.
 
Utländska direktinvesteringar har varit särskilt viktiga för de länder som haft en ansträngd
situation under den senaste finanskrisen. Men den senaste tidens utländska övertaganden av
statsägda energi- och transportinfrastruktur, samt högteknologiska företag, har väckt oro. EU-
regeringar är särskilt bekymrade över att ha viktig infrastruktur i händerna på växande
stormakter, såsom Kina och Ryssland.
 
Granskning av utländska direktinvesteringar 
 
Hälften av EU:s medlemsstater har nu mekanismer på plats för att bedöma potentiella risker
med utländska investeringar. Handelspartner som Australien, Kina, Japan, Ryssland och USA
har liknande prövningar.
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Systemen ser mycket olika ut och hittills sker ingen koordinering mellan ländernas
tillvägagångssätt även då investeringar kan ha inverkan på flera länder. De nya EU-reglerna
försöker inte att harmonisera nationella granskningsmekanismer med andras, men är avsedda
att underlätta samarbete och utbyte av information mellan medlemsländerna och Europeiska
kommissionen.
 

EU och globaliseringen
 
De nya reglerna är en del av EU:s hantering av globaliseringen. De använder sig också av
handelsavtal (36 är för närvarande ikraft) och handelsmässiga skyddsintrument. I maj 2018
godkände ledamöter regler för att stärka EU:s antidumpningspolitik.
 
Ta reda på mer i grafiken om EU:s roll i världshandeln.
 

6,3 biljoner euro
 - värdet av internationella investeringar i EU (mot slutet av 2017)

Mer information
Pressmeddelande: "EU ska granska de utländska direktinvesteringarna närmare", 2019-02-14
Följ ärendet från förslag till beslut
Underlag: "EU framework for FDI screening" (en)
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/globalisering/20170505STO73507
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/globalisering/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/globalisering/20180308STO99328
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20180601STO04822/antidumpningspolitik-hur-eu-bekampar-oschyssta-handelsmetoder
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190207IPR25209/eu-ska-granska-de-utlandska-direktinvesteringarna-narmare
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI%282018%29614667_EN.pdf
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