
 

COVID-19 и чуждестранни поглъщания:
Парламентът настоява за честна конкуренция
 
Кризата с коронавируса направи много компании в ЕС уязвими за субсидирани
конкуренти от чужбина. Евродепутатите искат правилата на честна конкуренция
да важат за всички.
 

По време на пленарен дебат на 17 юни депутатите изразиха притеснения, че чужди
компании, които получават субсидии от своите правителства, могат да се опитат да
спечелят конкурентни предимства спрямо европейски компании или дори да ги закупят,
възползвайки се от финансовите им проблеми покрай пандемията.
 
Европейската комисия обяви по-рано на същия ден началото на обществена
консултация за подхода към изкривяванията на пазара от чуждестранните субсидии.
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Повечето депутати, които се изказаха по време на пленарния дебат, подкрепиха
инициативата и подчертаха нуждата от справедливи условия на конкуренция.
 
Консултацията на Комисията обръща внимание на общите изкривявания на пазара,
причинени от чуждестранни субсидии, както и на конкретните предимства, които
такива субсидии дават за придобиване на европейски компании и за спечелване на
търгове за обществени поръчки.
 
Кристоф Хансен (ЕНП, Люксембург) посочи, че “Китай не е единствената държава,
пазаруваща отслабени от пандемията компании", но че е сред най-видните примери. “За
да съумеем да запазим обществената подкрепа за нашата търговска политика, трябва
да ѝ предоставим инструменти за налагане на честни условия на конкуренция", каза
той.
 
“Икономическите ефекти от коронавируса не могат да бъдат използвани за
реализиране на печалби от слабостта на предприятията", заяви Ахнес Йонхериус (С&Д,
Нидерландия). “Не можем просто да гледаме как компании получават несправедливи
субсидии и ги използват, за да закупуват нашите компании", добави тя.
 
“Представете си футболен мач, в който гостите играят по по-свободни правила,
отколкото домакините”, каза Стефани Йон-Куртан (Обнови Европа, Франция). “Какъв е
смисълът да гледате такъв мач, като се знае предварително кой ще победи".
 
В доклад за политиката за конкуренция на ЕС, подготвен от г-жа Йон Куртан и приет в
пленарна зала на 18 юни, Парламентът подчерта нуждата от опазване на критично
важни европейски компании и активи от нежелани чуждестранни поглъщания.
 
Някои депутати призоваха по време на дебата за засилване на правилата в ЕС за
наблюдение на преките чуждестранни инвестиции. През 2019 г. беше приета правна
рамка за това, като правилата в нея влизат изцяло в сила от октомври 2020 г. Целта им
е да гарантират, че инвестициите не представляват заплаха за критично важна
инфраструктура и не откриват достъпа до чувствителна информация или ключови
технологии.
 
Изпълнителният заместник-председател на Комисията Маргрете Вестегер подчерта
проблема с липсата на прозрачност при чуждестранните субсидии: “В момента
европейските правителства правят всичко възможно, за да помогнат на фирмите да
преодолеят щетите от коронавируса, но го правят по контролиран и прозрачен начин...
Причината, поради която се занимаваме с чуждестранните субсидии, е, че при тях
нямаме контрол, нито прозрачност".
 
Научете какво прави ЕС за борба с коронавируса и се запознайте с хронология на
взетите мерки.
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125021/AGNES_JONGERIUS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/197581/STEPHANIE_YON-COURTIN/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0158_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20180122STO92231/prekite-chuzhdestranni-investitsii-evropa-zashchitava-interesite-si
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200327STO76004/deset-neshcha-koito-es-pravi-za-borba-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200424STO77802/borbata-s-koronavirusa-khronologhiia-na-merkite-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200424STO77802/borbata-s-koronavirusa-khronologhiia-na-merkite-na-es
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