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Unijne ramy monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych 

W 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia unijnych ram umożliwiających 
monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Za pomocą tych ram chciałaby ona osiągnąć 
równowagę między utrzymaniem ogólnej otwartości UE na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a 
zadbaniem o podstawowe interesy UE. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku, 
który ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w lutym. 

Kontekst 
UE nie posiada jednego mechanizmu monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
porównywalnego z ugruntowanymi systemami stosowanymi w Australii, Chinach, Japonii, Kanadzie, Korei 
Południowej, Nowej Zelandii i USA. Obecnie tylko połowa państw członkowskich UE posiada mechanizmy 
monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych umożliwiające im dokonywanie przeglądu tych 
inwestycji ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W dniu 13 września 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego unijne 
ramy umożliwiające monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Proponuje się w nim, by 
państwa członkowskie mogły utrzymać, zmienić lub przyjąć mechanizmy monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych ze względów bezpieczeństwa lub porządku publicznego w pewnych warunkach, 
jednak żadne państwo członkowskie nie będzie zobowiązane do utworzenia takiego mechanizmu. 
Proponuje się określenie minimalnych wymogów proceduralnych dla takich mechanizmów oraz 
niewyczerpujący wykaz czynników, które mogą być uwzględniane w procesie monitorowania. Proponuje 
się również nadanie Komisji nowych uprawnień w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i wydawania niewiążącej opinii, jeżeli planowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 
danym państwie członkowskim mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w 
kontekście projektów lub programów leżących w interesie Unii lub jeżeli planowane bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne w danym państwie członkowskim mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny innych państw członkowskich. We wniosku potwierdza się, że państwa członkowskie 
zachowują ostateczne uprawnienia decyzyjne. Przewiduje się w nim również utworzenie mechanizmu 
współpracy między państwami członkowskimi a Komisją. Inną propozycją jest wprowadzenie wobec 
państw członkowskich nowych wymogów dotyczących przejrzystości i informacji. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego (INTA) przyjęła sprawozdanie dotyczące 
wniosku w dniu 28 maja 2018 r. Zaproponowała w nim dodanie kilku czynników, które należy uwzględnić 
w procesie monitorowania, takich jak woda, zdrowie, media, przemysł lotniczy i kosmiczny, infrastruktura 
wyborcza i inwestorzy zagraniczni bezpośrednio lub pośrednio kontrolowani przez rząd, w tym organy 
państwowe lub siły zbrojne państwa trzeciego, między innymi ze względu na strukturę własności lub 
wysoki poziom finansowania. W dniu 13 czerwca 2018 r. Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw 
Członkowskich (Coreper) przyjął stanowisko Rady w sprawie proponowanego rozporządzenia. Usuwa się w 
nim odniesienia do zaproponowanego przez Komisję prawa do monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, a także dzieli mechanizm współpracy na procedurę dotyczącą bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych podlegających monitorowaniu i procedurę dotyczącą bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych niepodlegających monitorowaniu. Poparto zobowiązanie państw członkowskich do 
przekazywania Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacji o zakończeniu monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Określono w nim różne warunki i ramy czasowe, w jakich państwa 
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członkowskie mogą zgłaszać uwagi, a Komisja – przedstawiać niewiążącą opinię odnośnie do różnych opcji, 
a także różne wymogi dotyczące przestrzegania przez państwa członkowskie obowiązku lojalnej 
współpracy określonego w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z ich udziałem w 
procesie decyzyjnym. Negocjacje międzyinstytucjonalne (rozmowy trójstronne) zakończyły się w dniu 20 
listopada 2018 r. porozumieniem w sprawie wstępnej wersji tekstu. Po zatwierdzeniu przez Radę tekstu w 
dniu 5 grudnia 2018 r. komisja INTA zatwierdziła go w dniu 10 grudnia 2018 r. Tekst ten musi teraz zostać 
formalnie zatwierdzony przez Parlament podczas lutowego posiedzenia plenarnego. 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0224(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: INTA; sprawozdawca: 
Franck Proust (PPE, Francja)  
Więcej informacji można znaleźć w briefingu z cyklu „EU 
Legislation in Progress”.  
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