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B8-0302/2017

Förslag till unionsrättsakt om kontroll av utländska investeringar i strategiska sektorer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 5 i Europaparlamentets beslut av den 28 september 2005 om 
antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga1,

– med beaktande av artikel 46.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen är en av världens mest öppna ekonomier, och det är mycket viktigt 
att europeiska företag säkerställs en sund konkurrens.

B. Frihet att investera utan begränsningar är en grundprincip för Europeiska unionen och 
dess medlemsstater. Investerare utanför EU har i princip rätt att göra direktinvesteringar 
i EU. Det råder emellertid bristande ömsesidighet i öppenheten i tredjeländer, och 
i många fall har EU-investerare endast begränsat tillträde och stöter på många olika 
hinder som minskar möjligheterna att investera.

C. Förutsättningarna skiljer sig åt ännu mer om sådana investeringar subventioneras av 
statliga organ.

D. I vissa fall kan investeringar från tredjeland leda till förvärv av hela europeiska företag 
som en del i en strategisk industripolitik, vilket kan leda till allvarliga skador för EU:s 
ekonomi, särskilt i känsliga områden med avseende på säkerhets- eller industripolitik.

E. EU:s lagstiftning ger medlemsstaterna rätt att förbjuda utländska investeringar som 
hotar den allmänna säkerheten och ordningen. Det behövs ytterligare skydd på EU-nivå 
grundat på ekonomiska kriterier, med hänvisning till kommissionens expertis, när en 
investerare förvärvar en tillräckligt stor andel av ett företag för att kunna ha ett 
ekonomiskt inflytande. En sådan kontrollmekanism måste följa tydligt definierade och 
transparenta kriterier så att den inte oavsiktligen stoppar utländska investerare från att 
komma med legitima, marknadsdrivna bud.

F. Nationella instrument som redan existerar i vissa medlemsstater kan inte säkerställa 
ömsesidighet och sund konkurrens. Det är därför nödvändigt och viktigt att anta en 
gemensam europeisk strategi i denna fråga.

G. Detta förslag påverkar inte kommissionens åtagande att förhandla om lika tillträde till 
tredjeländer för EU-investeringar i syfte att säkerställa lika villkor för alla, och om 
kraftfulla bestämmelser som begränsar statssubventionerade investeringar i multilaterala 
och bilaterala förhandlingar om investeringsavtal.

1. När en direktinvestering från ett tredjeland inte följer marknadsreglerna eller när den 
underlättas av statliga subventioner med en trolig marknadsstörning som följd, eller när 

1 EUT L 262, 7.10.2005, s. 1.
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liknande investeringsmöjligheter för europeiska företag att göra likvärdiga investeringar 
i den potentiella investerarens hemland inte erbjuds, anser Europaparlamentet att ett 
ingripande behövs för att fastställa bestämmelser som reglerar denna fråga på EU-nivå.

2. Europaparlamentet begär att kommissionen (senast den ...) på grundval av artikel 207 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska lägga fram ett förslag till akt om 
denna fråga utan att detta påverkar befintliga bilaterala och multilaterala avtal.

3. Europaparlamentet anser att detta förslag bör utvidga det nuvarande skyddet till 
strategiska sektorer, såsom energi, transport, telekommunikation, hälso- och sjukvård 
och vatten, fastställa en ömsesidighetsprincip i EU:s investeringspolitik och föreskriva 
inrättandet av en europeisk kommitté för utländska investeringar som ska se över, 
undersöka och kontrollera känsliga utländska investeringar.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Frihet att investera utan begränsningar är en grundprincip för EU. Alltför ofta stöter 
EU-investerare emellertid på onödiga hinder i tredjeländer. Dessutom skiljer sig 
förutsättningarna åt ännu mer om utländska investeringar i EU subventioneras av statliga 
organ. Medlemsstaterna kan begränsa utländska investeringar som hotar den allmänna 
säkerheten och ordningen, men nationella instrument kan inte säkerställa en sund konkurrens 
och liknande investeringsmöjligheter. EU behöver därför ytterligare skydd när en utländsk 
investerare förvärvar en ansenlig andel i ett företag, vilket leder till ekonomiskt inflytande, 
särskilt i känsliga sektorer, såsom energi, transport och telekommunikation. Parallellt med 
detta bör kommissionen fortsätta att förhandla för att EU-investerare ska få lika tillgång till 
tredjeländer i syfte att skapa lika villkor för alla i multilaterala och bilaterala avtal och 
investeringsavtal. Med beaktande av detta uppmanar undertecknarna kommissionen att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om detta ämne på grundval av artikel 207 i EUF-fördraget.


