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Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie monitorowania inwestycji 
zagranicznych w strategicznych sektorach

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 5 decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. 
w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego1,

– uwzględniając art. 46 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek na 
świecie oraz że konieczne jest zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji;

B. mając na uwadze, że swoboda inwestycji jest jedną z podstawowych zasad Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich; mając na uwadze, że inwestorzy spoza UE 
mają zasadniczo prawo dokonywania inwestycji bezpośrednich w UE; mając na 
uwadze, że pod względem otwartości brakuje jednak wzajemności ze strony państw 
trzecich, gdzie inwestorzy unijni mają często jedynie ograniczony dostęp i napotykają 
różne przeszkody ograniczające możliwości inwestowania;

C. mając na uwadze, że warunki działania są jeszcze mniej równe, jeśli takie inwestycje są 
subsydiowane przez organy państwowe;

D. mając na uwadze, że w niektórych przypadkach inwestycje nieunijne mogą prowadzić 
do nabywania całych europejskich przedsiębiorstw w ramach strategicznych polityk 
przemysłowych, przynosząc potencjalne poważne szkody gospodarce UE, 
w szczególności w newralgicznych obszarach, takich jak bezpieczeństwo czy polityka 
przemysłowa;

E. mając na uwadze, że prawo UE zezwala państwom członkowskim na zakazanie 
inwestycji zagranicznych zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu; 
mając na uwadze, że dodatkowa ochrona na szczeblu unijnym oparta na kryteriach 
ekonomicznych, z uwzględnieniem fachowej wiedzy Komisji, jest konieczna, kiedy 
inwestor nabywa dostateczną ilość udziałów, aby zyskać wpływy gospodarcze; mając 
na uwadze, że taki mechanizm monitorowania musi kierować się jasno określonymi 
i przejrzystymi kryteriami, aby nieumyślnie nie zniechęcić inwestorów zagranicznych 
do realizowania ofert zgodnych z prawem i zasadami rynku;

F. mając na uwadze, że krajowe instrumenty istniejące już w niektórych państwach 
członkowskich nie mogą zagwarantować wzajemności i uczciwej konkurencji; mając na 
uwadze, że w związku z tym konieczne i ważne jest, aby przyjąć wspólne europejskie 
podejście w tej kwestii;

1 Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1.
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G. mając na uwadze, że niniejszy wniosek nie ma wpływu na zobowiązanie Komisji do 
prowadzenia rokowań w celu zapewnienia równego dostępu inwestycji UE do państw 
trzecich, aby stworzyć równe warunki działania, oraz zapewnienia skutecznych 
przepisów ograniczających inwestycje subsydiowane przez państwo w wielostronnych 
i dwustronnych negocjacjach dotyczących umów inwestycyjnych;

1. uważa, że interwencja polegająca na określeniu zasad regulujących tę kwestię na 
szczeblu UE jest konieczna, kiedy planowana inwestycja zagraniczna ze strony państwa 
trzeciego jest niezgodna z zasadami rynku, kiedy ułatwiają ją dotacje państwowe, co 
może spowodować zakłócenie rynku, lub kiedy nie są oferowane podobne możliwości 
inwestycyjne, które pozwalałyby europejskim przedsiębiorstwom dokonywać 
równoważne inwestycje w państwie potencjalnego inwestora;

2. zwraca się do Komisji o przedłożenie na podstawie art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (w terminie do dnia ...) wniosku dotyczącego aktu prawnego w tej 
sprawie, niezależnego od obowiązujących umów dwustronnych i wielostronnych;

3. uważa, że w takim wniosku należy: rozszerzyć zakres istniejących zabezpieczeń na 
strategiczne sektory takie jak energetyka, transport, telekomunikacja, opieka zdrowotna 
i gospodarka wodna; ustanowić zasadę wzajemności w polityce inwestycyjnej UE oraz 
przewidzieć ustanowienie Europejskiego Komitetu ds. Inwestycji Zagranicznych 
odpowiedzialnego za przegląd, badanie i kontrolowanie wrażliwych inwestycji 
zagranicznych;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
i Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Swoboda inwestycji jest jedną z podstawowych zasad UE. Jednak zbyt często inwestorzy 
napotykają niepotrzebne przeszkody w państwach trzecich. Ponadto warunki działania są 
jeszcze mniej równe, jeśli inwestycje zagraniczne w UE są subsydiowane przez organy 
państwowe. Państwa członkowskie mogą ograniczyć inwestycje zagraniczne zagrażające 
bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, lecz instrumenty krajowe nie mogą 
zagwarantować uczciwej konkurencji i podobnych możliwości inwestycyjnych. UE 
potrzebuje zatem dodatkowej ochrony, kiedy inwestor zagraniczny nabywa znaczną część 
przedsiębiorstwa, przez co uzyskuje wpływy gospodarcze, zwłaszcza w newralgicznych 
sektorach takich jak energetyka, transport i telekomunikacja. Jednocześnie Komisja powinna 
nadal prowadzić rokowania w celu zapewnienia w umowach wielostronnych, dwustronnych 
i inwestycyjnych równego dostępu inwestycji UE do państw trzecich, aby stworzyć równe 
warunki działania. Mając na uwadze powyższe, sygnatariusze zwracają się do Komisji 
o przedłożenie wniosku ustawodawczego w tej sprawie zgodnie z art. 207 TFUE.


