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Predlog za akt Unije o preverjanju tujih naložb v strateških sektorjih

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 5 Sklepa Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o 
sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta1,

– ob upoštevanju člena 46(2) Poslovnika,

A. ker je gospodarstvo Evropske unije eno najbolj odprtih na svetu in ker je izredno 
pomembno, da se evropskim podjetjem zagotovijo pošteni konkurenčni pogoji;

B. ker je načelo svobodnega vlaganja eno od osrednjih načel Evropske unije in njenih 
držav članic; ker lahko vlagatelji, ki niso iz EU, načeloma neposredno vlagajo v EU; ker 
pa tretje države niso enako odprte, saj imajo vlagatelji iz EU pogosto le omejen dostop 
do njih, soočajo pa se tudi z različnimi ovirami, zaradi katerih so možnosti za vlaganje 
manjše;

C. ker so konkurenčni pogoji še bolj neenakovredni, če tovrstne naložbe subvencionirajo 
državni organi;

D. ker v nekaterih primerih naložbe iz držav zunaj EU v okviru strateških industrijskih 
politik lahko vodijo v prevzem celih evropskih podjetij, kar bi utegnilo gospodarstvo 
EU povzročiti znatno škodo, zlasti na občutljivih področjih, povezanih z varnostjo ali 
industrijsko politiko;

E. ker zakonodaja EU državam članicam omogoča, da prepovejo tuje naložbe, ki ogrožajo 
javno varnost in red; ker je na ravni EU potrebno dodatno varstvo na podlagi 
gospodarskih meril, kadar vlagatelji prevzamejo dovolj velik delež v podjetju, da lahko 
izvajajo gospodarski vpliv, pri čemer bi se bilo treba zanašati na strokovno znanje 
Komisije; ker mora ta mehanizem preverjanja temeljiti na jasno opredeljenih in 
preglednih merilih, da tujih vlagateljev ne bi nehote odvračali od zakonitih in tržno 
naravnanih ponudb;

F. ker nacionalni instrumenti, ki v nekaterih državah članicah že obstajajo, ne morejo 
zagotoviti vzajemnosti in poštene konkurence; ker je torej nujno in pomembno sprejeti 
skupen evropski pristop na tem področju;

G. ker ta predlog ne posega v zavezo Komisije, da se bo v okviru večstranskih in 
dvostranskih pogajanj o sporazumih o naložbah pogajala o enakem dostopu za naložbe 
EU do tretjih držav, s čimer bi ustvarili enake konkurenčne pogoje, ter o zanesljivih 
določbah, ki bi omejevale državno subvencionirane naložbe;

1. meni, da je treba posredovati na ravni EU in določiti pravila, s katerimi bi to področje 

1 UL L 262, 7.10.2005, str. 1.
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uredili, če načrtovane neposredne naložbe tretjih držav ne bi bila v skladu s tržnimi 
pravili ali bi bile državno subvencionirane, kar bi lahko povzročilo motnjo na trgu, ali 
če ne bi bile voljo podobnih naložbenih možnosti, kar bi pomenilo, da evropskim 
podjetjem v matični državi potencialnih vlagateljev ne bi bile omogočene enakovredne 
naložbe;

2. poziva Komisijo, naj (do ...) predloži predlog akta o tem vprašanju na podlagi člena 207 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in brez poseganja v veljavne dvostranske in 
večstranske sporazume;

3. meni, da bi bilo treba s tem predlogom: razširiti področje uporabe obstoječih zaščitnih 
ukrepov v strateških sektorjih, kot so energija, promet, telekomunikacije, zdravje in 
voda; vzpostaviti načelo vzajemnosti v naložbeni politiki EU in vzpostaviti evropski 
odbor za tuje naložbe, ki bi pregledoval, preiskoval in nadzoroval občutljive tuje 
naložbe;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Svoboda vlaganja je eno osrednjih načel EU, vendar se vlagatelji iz EU v tretjih državah 
prepogosto soočajo z nepotrebnimi ovirami. Poleg tega so konkurenčni pogoji še bolj 
neenakovredni, če tuje naložbe v EU subvencionirajo državni organi. Države članice lahko 
omejijo tuje naložbe, ki ogrožajo javno varnost in red, a nacionalni instrumenti ne morejo 
zagotoviti poštene konkurence in enakih naložbenih možnosti. EU zato potrebuje dodatno 
zaščito v primerih, ko tuji vlagatelj pridobijo znaten delež podjetja in s tem gospodarski vpliv, 
zlasti v občutljivih sektorjih energije, prometa in telekomunikacij. Poleg tega bi se morala 
Komisija v okviru večstranskih in dvostranskih sporazumov ter sporazumov o naložbah še 
naprej pogajati o enakem dostopu za naložbe EU do tretjih držav, s čimer bi ustvarili enake 
konkurenčne pogoje. Ob upoštevanju teh elementov podpisniki pozivajo Komisijo, naj 
predloži zakonodajni predlog o tem vprašanju na podlagi člena 207 PDEU.


