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Usnesení Evropského parlamentu o ochraně našeho hospodářství před přebíráním 
zahraničními subjekty

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 
2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic 
směřujících do Unie1,

– s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 17. června 2020 o vytvoření rovných 
podmínek v souvislosti se zahraničními subvencemi (COM(2020)0253);

– s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že koronavirová krize způsobila, že se mnoho evropských podniků 
ocitlo v obtížné situaci a čelí finančním potížím; vzhledem k tomu, že socioekonomické 
důsledky pandemie v zemích bez tržního hospodářství budou menší než v členských 
státech EU2;

B. s ohledem na výsledek rozhodčího řízení v rámci Světové obchodní organizace mezi 
Čínou a EU, pokud jde o zacházení jako v tržním hospodářství a antidumping;

C. vzhledem k tomu, že případy převzetí afrických podniků zahraničními subjekty odhalují 
geopolitickou strategii, jíž dominují infrastrukturní sítě a která vytváří umělý nedostatek 
určitých surovin a dohání země k nezdravé závislosti na určitých třetích zemích;

1. vyzývá Komisi, aby vybídla členské státy k tomu, aby zakázaly agresivní přebírání 
podniků na trhu EU společnostmi ze třetích zemí vlastněnými nebo podporovanými 
státem, a to zejména ve strategických odvětvích;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

1  Úř. věst. L 791, 21.3.2019, s. 1.
2 Předpokládaná změna HDP v roce 2020 činí podle OECD -9,1 % v eurozóně (-11,4 % v Itálii, -11,3 % ve 
Francii a -11,1 % ve Španělsku), zatímco v případě Číny -2,6 %. Viz: https://www.oecd.org/economic-outlook/.


