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Предложение за акт на Съюза относно скрининг на чуждестранните инвестиции в 
стратегически сектори

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид член 5 от решението на Европейския парламент от 28 септември 
2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент1,

– като взе предвид член 46, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Европейският съюз е една от най-отворените икономики в 
света и че е от съществено значение да се гарантира честна конкуренция за 
европейските дружества;

Б. като има предвид, че свободата на инвестициите е основен принцип за 
Европейския съюз и неговите държави членки; като има предвид, че 
инвеститорите извън ЕС по принцип имат право да правят преки инвестиции в 
рамките на ЕС; като има предвид обаче, че липсва реципрочност при отварянето 
на пазарите на трети държави, до които инвеститорите от ЕС често имат само 
ограничен достъп и срещат различни препятствия, които намаляват 
възможностите за инвестиции;

В. като има предвид, че е налице дори по-слаба степен на равнопоставеност, ако 
такава инвестиция се субсидира от държавни органи;

Г. като има предвид, че в някои случаи инвестициите от държави извън ЕС могат да 
доведат до придобиването на цели европейски дружества като част от 
стратегически промишлени политики, които евентуално биха могли да причинят 
значителни щети на икономиката на ЕС, особено в чувствителни области по 
отношение на сигурността или промишлената политика;

Д. като има предвид, че правото на ЕС дава на държавите членки право да забранят 
чуждестранни инвестиции, които създават заплаха за обществената сигурност и 
обществения ред; като има предвид, че е необходима допълнителна защита на 
равнище ЕС въз основа на икономически критерии, с позоваване на експертните 
познания на Комисията, когато инвеститор придобива достатъчно голям дял от 
дадено дружество, за да получи икономическо влияние; като има предвид, че 
такъв механизъм за скрининг трябва да следва ясно определени и прозрачни 
критерии, с цел да не се допусне непреднамерено разубеждаване на чуждестранни 
инвеститори от представяне на легитимни, обусловени от пазара оферти;

Е. като има предвид, че националните инструменти, които вече съществуват в някои 
държави членки, не могат да гарантират реципрочност и справедлива 

1 ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1.



UA\1211756BG.docx 3/4 PE603.783v01-00

BG

конкуренция; като има предвид, че следователно е необходимо и важно да се 
възприеме общ европейски подход по този въпрос;

Ж. като има предвид, че настоящото предложение не засяга ангажимента на 
Комисията да преговаря за това инвестициите на ЕС да имат равен достъп до 
трети държави, за да се създадат равнопоставени условия на конкуренция, както и 
за строги разпоредби, които ограничават субсидирани от държавата инвестиции в 
многостранните и двустранните преговори относно инвестиционни споразумения;

1. счита, че е необходима намеса на равнище ЕС, за да се определят правила, които 
уреждат този въпрос, когато предвидената пряка инвестиция от страна на трета 
държава не спазва правилата на пазара или се улеснява от държавни субсидии, 
което е вероятно да доведе до смущения на пазара, или когато не се предлагат 
сходни инвестиционни възможности, като по този начин европейските 
предприятия не могат да направят еквивалентни инвестиции в държавата на 
произход на потенциален инвеститор;

2. изисква Комисията да представи (до ...), въз основа на член 207 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, предложение за акт относно този въпрос, 
без да се засягат разпоредбите на съществуващите двустранни и многостранни 
споразумения;

3. счита, че подобно предложение следва да: разшири обхвата на съществуващите 
защитни механизми за стратегически сектори като енергетика, транспорт, 
телекомуникации, здравеопазване и водоснабдяване; установи принцип на 
реципрочност в инвестиционната политика на ЕС; предвиди създаването на 
Европейски комитет по чуждестранните инвестиции, натоварен със задачата да 
преглежда, разследва и контролира чувствителни чуждестранни инвестиции;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на 
Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Свободата на инвестициите е основен принцип на ЕС. Твърде често обаче 
инвеститорите от ЕС са изправени пред ненужни пречки в трети държави. Освен това е 
налице дори по-слаба степен на равнопоставеност, когато чуждестранните инвестиции 
в ЕС се субсидират от държавни органи. Държавите членки могат да ограничават 
чуждестранните инвестиции, които застрашават обществената сигурност и ред, но 
националните инструменти не могат да гарантират лоялна конкуренция и сходни 
инвестиционни възможности. Поради това ЕС има нужда от допълнителна закрила, 
когато чуждестранен инвеститор придобива значителна част от дружество, което води 
до икономическо влияние, особено в чувствителни сектори като енергетиката, 
транспорта и телекомуникациите. Успоредно с това Комисията следва да продължи да 
преговаря за това инвестициите на ЕС да имат равнопоставен достъп до трети държави, 
за да се създадат равнопоставени условия на конкуренция в многостранните, 
двустранните и инвестиционните споразумения. Като отчитат тези елементи, 
вносителите се обръщат към Комисията с искане да представи законодателно 
предложение в тази област въз основа на член 207 от ДФЕС.


