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Ο μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων της ΕΕ καθίσταται πλήρως
λειτουργικός

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2020

Το πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) θα καταστεί πλήρως
λειτουργικό από τις 11 Οκτωβρίου 2020. Κατά τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες μετά την έκδοση του
πρώτου κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των επενδύσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θέσπισαν
ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συντονισμού. Το πλαίσιο αυτό θα αποβεί καθοριστικό για τη διαφύλαξη
των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει την αγορά της ΕΕ
ανοικτή στις επενδύσεις.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ είναι και θα
παραμείνει ανοικτή στις ξένες επενδύσεις. Ωστόσο, αυτός ο ανοικτός χαρακτήρας δεν είναι άνευ
όρων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστούν στενά για να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις σημερινές οικονομικές προκλήσεις, να διαφυλάξουν τα βασικά ευρωπαϊκά
πλεονεκτήματα και να προστατεύσουν τη συλλογική ασφάλεια. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε μια
ανοικτή στρατηγική αυτονομία, είναι απαραίτητη μια αποτελεσματική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για
τον έλεγχο των επενδύσεων. Σήμερα, διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τον σκοπό αυτό.»

Ο κανονισμός για τον έλεγχο των ΑΞΕ του Μαρτίου 2019 θέσπισε ένα πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ στο οποίο
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να συντονίζουν τις δράσεις τους στον τομέα των
ξένων επενδύσεων. Μετά την επίσημη έναρξη ισχύος του κανονισμού για τον έλεγχο των άμεσων
ξένων επενδύσεων τον Απρίλιο του 2019, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εργάστηκαν για τη θέσπιση
των αναγκαίων επιχειρησιακών απαιτήσεων με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού από τις 11
Οκτωβρίου 2020. Μεταξύ άλλων στο έργο αυτό περιλαμβάνονται:

η κοινοποίηση εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ των υφιστάμενων εθνικών μηχανισμών
ελέγχου των επενδύσεων στην Επιτροπή

η καθιέρωση επίσημων σημείων επαφής και ασφαλών διαύλων σε κάθε κράτος μέλος και στο
εσωτερικό της Επιτροπής για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάλυση

η ανάπτυξη διαδικασιών για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να αντιδρούν ταχέως στις
ανησυχίες σχετικά με τις ΑΞΕ και να εκδίδουν γνώμες

η επικαιροποίηση του καταλόγου έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος που
επισυνάπτεται στον κανονισμό.

Έπειτα από τις συστάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραμμές του Μαρτίου 2020,
τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να συνεργάζονται άτυπα για τον έλεγχο των ΑΞΕ όταν μια ξένη
επένδυση θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Σε πολλά κράτη μέλη είναι σε εξέλιξη είτε η μεταρρύθμιση των μηχανισμών ελέγχου είτε η έγκριση
νέων μηχανισμών.

Ιστορικό

Η ΕΕ είναι ένας από τους πιο ανοικτούς επενδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως και ο κύριος
προορισμός για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στον κόσμο: Τα αποθέματα ΑΞΕ που διατηρούσαν
επενδυτές τρίτων χωρών στην ΕΕ ανέρχονταν σε 6,441 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2017,
παρέχοντας στους Ευρωπαίους 16 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας.

Για την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ που σχετίζονται με τις ξένες επενδύσεις, ο
κανονισμός της ΕΕ του Μαρτίου 2019:

καθιέρωσε έναν μηχανισμό συνεργασίας για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή με σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών και, όταν απαιτείται, και την προβολή επιφυλάξεων σχετικά με
συγκεκριμένες επενδύσεις·

παρείχε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδίδει γνωμοδοτήσεις όταν κάποια επένδυση συνιστά
απειλή για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη περισσότερων του ενός κρατών μελών ή όταν
κάποια επένδυση ενδέχεται να θίξει έργο ή πρόγραμμα που ενδιαφέρει το σύνολο της ΕΕ, όπως

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.304.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:304:TOC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf


το «Ορίζων 2020» ή το Galileo·

καθόρισε προθεσμίες για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς
και μεταξύ των κρατών μελών, τηρώντας τις απαιτήσεις αμεροληψίας και αυστηρής
εμπιστευτικότητας·

καθιέρωσε ορισμένες βασικές απαιτήσεις για τα κράτη μέλη που διατηρούν ή θεσπίζουν
μηχανισμό ελέγχου σε εθνικό επίπεδο για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης·

ενθάρρυνε τη διεθνή συνεργασία σχετικά με τον έλεγχο των επενδύσεων, η οποία συνίσταται
μεταξύ άλλων στην ανταλλαγή εμπειριών, ορθών πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με
θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

Στις 25 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη, καλώντας,
μεταξύ άλλων, όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό ελέγχου και να
διασφαλίσουν μια ισχυρή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε
μια περίοδο κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και της συναφούς οικονομικής ευπάθειας.
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