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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно защитата на 
нашата икономика от чуждестранни придобивания

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 март 2019 г. за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза1,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията от 17 юни 2020 г. относно 
осигуряването на еднакви условия на конкуренция по отношение на 
чуждестранните субсидии (COM (2020)0253);

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че кризата с коронавируса постави много европейски 
дружества в уязвимо положение, които срещат финансови затруднения; като има 
предвид, че социално-икономическите последици от пандемията в държавите с 
непазарна икономика ще бъдат по-малки от тези в държавите — членки на ЕС2;

Б. като има предвид резултата от процедурата пред Световната търговска 
организация за уреждане на спорове, противопоставяща Китай на ЕС по 
отношение на третирането като дружество, работещо в условията на пазарна 
икономика, и антидъмпинговите мерки;

В. като има предвид, че примерите за чуждестранни придобивания в Африка 
разкриват геополитическа стратегия, доминирана от инфраструктурни мрежи, 
която създава изкуствен недостиг на някои суровини и принуждава държавите да 
изпаднат във пагубна зависимост от някои трети държави;

1. призовава Комисията да насърчи държавите членки да забранят агресивното 
поглъщане на предприятия на пазара на ЕС от страна на държавни или 
субсидирани от държавата дружества от трети държави, по-специално по 
отношение на стратегически сектори;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

1 ОВ L 791, 21.3.2019 г., стр. 1. 
2 Според ОИСР прогнозираната промяна в БВП за 2020 г. е -9,1% за еврозоната (-11,4% за Италия, -11,3% 
за Франция, 11,1% за Испания), докато за Китай тя е -2,6%. Вж.: https://www.oecd.org/economic-outlook/.


