
 

Преките чуждестранни инвестиции: Европа
защитава интересите си
 

Не всички чуждестранни инвестиции са добри за Европа. Затова депутатите в ЕП
подкрепиха на 14 февруари правна рамка за оценка на ползите и риска.
 
Новият механизъм позволява сътрудничество между Европейската комисия и
държавите членки в случаи, когато определена инвестиция в една държава може да
засегне сигурността или обществения ред в друга. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190207IPR25209/eu-to-scrutinise-foreign-direct-investment-more-closely


Целта е да се гарантира, че чуждестранните инвестиции не представляват заплаха за
критично важна инфраструктура и не водят до придобиването на достъп до секретна
информация или ключови технологии от страни извън ЕС. В същото време ЕС остава
място, отворено за инвестиции.
 
 
"Този механизъм е символ, че европейците осъзнават, че светът не е пълен само с
инвеститори с добри намерения", заяви авторът на доклада на ЕП Франк Пруст (ЕНП,
Франция) по време на пленарния дебат. "Сега можем да заявим накъде отиваме - към
Европа, която отстоява интересите си и ги защитава", допълни той. 
 
 
Чуждестранни инвестиции - за и против
 
 
Инвестициите  от  чужбина  са  източник  на  капитали  за  икономиката,  създават
множество  работни  места  и  стимулират  растежа.  В  края  на  2017  г.  преките
чуждестранни инвестиции в ЕС са се равнявали на 6,3 трлн. евро, като най-големите
инвеститори са били САЩ (2,2 трлн. евро общи инвестиции) и Швейцария (800 млрд.
евро).
 
 
Въпреки това планове за продажба на пристанища или технологични компании на
предприятия,  контролирани  от  чужди  държави,  пораждат  опасения,  че  ключова
инфраструктура  може  да  попадне  в  неподходящи  ръце.    
 
 
 
 

Контрол върху преките чуждестранни инвестиции
 
 
В момента половината държави в ЕС имат механизми за оценка на възможните рискове
от преки чуждестранни инвестиции (България не е сред тях). Търговски партньори като
САЩ, Русия, Япония, Китай и Австралия също извършват подобен контрол.

6,3 трлн. евро
чуждестранни инвестиции в икономиките на страните от ЕС към
края на 2017 г.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/108080/FRANCK_PROUST/home
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BP-EN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3


Националните системи за контрол се различават съществено и досега държавите в ЕС
не са си сътрудничели, дори когато инвестициите са можели да имат отражение в
няколко страни. Новите правила на ЕС не се опитват да хармонизират националните
механизми, а да засилят обмена на информация между страните членки и Комисията.
 
 
ЕС и глобализацията
 
 
Новите правила са част от търговската политика на Европейския съюз, която цели да
гарантира, че глобализацията носи повече ползи, отколкото проблеми.Инструментите
за търговска защита са други начини за постигане на тези цели. Освен това депутатите
са одобрили мерки за засилване на антидъмпинговата политика на ЕС.
 
 
Научете повече за мястото на ЕС в световната търговия от нашата инфографика.
 
Допълнителна информация
Процедура и документи
Материал на Изследователската служба на ЕП

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20190528STO53303/trghovskata-politika-na-es-zaedno-imame-poveche-tezhest
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20170505STO73507
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20180308STO99328
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20180308STO99328
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20180601STO04822
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0224(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI%282018%29614667_EN.pdf

