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AMANDMANI 001-088 
podnositelj Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvješće
Franck Proust A8-0198/2018
Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

Prijedlog uredbe  (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Pozivanje 3.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– uzimajući u obzir mišljenje Suda 
Europske unije 2/2015 od 
16. svibnja 2017.1a,
_________________
1a Mišljenje Suda Europske unije 2/2015 
od 16. svibnja 2017. (SL C 239, 
24.7.2017., str. 3.)

Obrazloženje

S obzirom na nedavnu sudsku praksu, prikladno je razjasniti da portfeljna ulaganja ne mogu 
biti obuhvaćena Uredbom.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Izravna strana ulaganja pridonose (1) Izravna strana ulaganja pridonose 
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rastu Unije jačanjem konkurentnosti, 
stvaranjem radnih mjesta i ekonomije 
razmjera, dovođenjem kapitala, 
tehnologija, inovacija i stručnog znanja te 
otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. 
Izravnim stranim ulaganjima podupiru se 
ciljevi Komisijina Plana ulaganja za 
Europu i pridonosi drugim projektima i 
programima Unije.

rastu Unije jačanjem konkurentnosti, 
stvaranjem radnih mjesta i ekonomije 
razmjera, dovođenjem kapitala, 
tehnologija, inovacija i stručnog znanja te 
otvaranjem novih tržišta za izvoz iz Unije. 
Izravnim stranim ulaganjima podupiru se 
ciljevi Plana ulaganja za Europu i 
pridonosi drugim projektima i programima 
Unije.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) U Uniji i državama članicama vlada 
okruženje otvoreno za ulaganja i to je 
načelo sadržano u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unije („UFEU”) 
te ugrađeno u međunarodne obveze koje su 
Unija i njezine države članice preuzele u 
pogledu izravnih stranih ulaganja.

(2) U Uniji i državama članicama vlada 
okruženje otvoreno za ulaganja i to je 
načelo sadržano u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unije („UFEU”), 
u skladu je s člankom 3. stavkom 5. 
Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te je 
ugrađeno u međunarodne obveze koje su 
Unija i njezine države članice preuzele u 
pogledu izravnih stranih ulaganja.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) U skladu s međunarodnim obvezama 
preuzetima u okviru Svjetske trgovinske 
organizacije, Organizacije za gospodarsku 
suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i 
ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, 
Unija i države članice mogu donijeti mjere 
ograničavanja u pogledu izravnih stranih 
ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog 
poretka, uz određene uvjete.

(3) U skladu s međunarodnim obvezama 
preuzetima u okviru Svjetske trgovinske 
organizacije, Organizacije za gospodarsku 
suradnju i razvoj i sporazumā o trgovini i 
ulaganjima sklopljenih s trećim zemljama, 
moguće je da Unija i države članice 
donesu mjere kojima se ograničava 
pristup tržištu u pogledu izravnih stranih 
ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog 
poretka, uz određene uvjete.
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Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Neke su države članice uvele mjere 
na temelju kojih mogu ograničiti kretanje 
kapitala među državama članicama i 
između država članica i trećih zemalja iz 
razloga javne politike ili javne sigurnosti. 
Te mjere odražavaju ciljeve i zabrinutost 
država članica u pogledu izravnih stranih 
ulaganja i na temelju njih se donosi niz 
različitih mjera u smislu područja primjene 
i postupka. Druge države članice nemaju 
uspostavljen takav mehanizam.

(4) Neke su države članice uvele mjere 
na temelju kojih je za njih moguće 
ograničiti kretanje kapitala među državama 
članicama i između država članica i trećih 
zemalja iz razloga javne politike ili javne 
sigurnosti. Te mjere odražavaju ciljeve i 
zabrinutost država članica u pogledu 
izravnih stranih ulaganja i na temelju njih 
se donosi niz različitih i nekoordiniranih 
mjera u smislu njihova područja primjene i 
postupka. Države članice koje nemaju 
takve mehanizme mogu uspostaviti svoje 
mehanizme temeljene na funkcioniranju, 
iskustvu i najboljim praksama 
nacionalnih mehanizama koji su već u 
upotrebi.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Trenutačno ne postoji sveobuhvatan 
okvir na razini EU-a za provjeru izravnih 
stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili 
javnog poretka.

(5) Trenutačno ne postoji sveobuhvatan 
okvir na razini Unije za provjeru izravnih 
stranih ulaganja iz razloga sigurnosti ili 
javnog poretka, a glavni trgovinski 
partneri Unije, uključujući zemlje iz 
skupine G7, razvili su takve okvire 
koristeći razne vrste mehanizama za 
provjeru koji se razlikuju s obzirom na 
transparentnost, restriktivnost i 
predvidljivost.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Važno je pružiti pravnu sigurnost i 
osigurati koordinaciju i suradnju na razini 
cijelog EU-a uspostavom okvira za 
provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji 
iz razloga sigurnosti ili javnog poretka. 
Time se ne dovodi u pitanje isključiva 
odgovornost država članica za očuvanje 
nacionalne sigurnosti.

(7) Ovom Uredbom trebala bi se pružiti 
pravna sigurnost za mehanizme za 
provjeru država članica i osigurati 
koordinacija i suradnja na razini cijelog 
EU-a uspostavom okvira za provjeru 
izravnih stranih ulaganja u Uniji iz razloga 
sigurnosti ili javnog poretka. Time se ne 
dovodi u pitanje isključiva odgovornost 
država članica za očuvanje nacionalne 
sigurnosti. Praćenje sustava za provjeru 
koje Komisija provodi u trećim zemljama 
također bi trebalo pružiti pravnu 
sigurnost.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Okvir za provjeru izravnih stranih 
ulaganja državama članicama i Komisiji 
trebao bi omogućiti sredstvo za 
sveobuhvatno uklanjanje rizika za 
sigurnost ili javni poredak te prilagodbu 
promjenjivim okolnostima uz istodobno 
zadržavanje potrebne fleksibilnosti kako bi 
se državama članicama omogućilo da 
provode provjeru izravnih stranih ulaganja 
iz razloga sigurnosti i javnog poretka 
uzimajući u obzir svoju pojedinačnu 
situaciju i nacionalne okolnosti.

(8) Okvir za provjeru izravnih stranih 
ulaganja državama članicama i Komisiji 
trebao bi omogućiti nužne pravne, ljudske 
i financijske resurse za sveobuhvatno 
uklanjanje rizika za sigurnost i javni 
poredak te prilagodbu promjenjivim 
okolnostima uz istodobno zadržavanje 
potrebne fleksibilnosti kako bi se državama 
članicama omogućilo da provode provjeru 
izravnih stranih ulaganja iz razloga 
sigurnosti i javnog poretka uzimajući u 
obzir njihove pojedinačne situacije i 
okolnosti u toj državi, kao i „zlatne 
dionice” i „zlatne ovlasti”.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Trebao bi biti obuhvaćen širok (9) Ovom bi se Uredbom trebao 
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raspon ulaganja kojima se uspostavljaju ili 
održavaju trajne i izravne veze između 
ulagača iz trećih zemalja i poduzetnika 
koji obavljaju gospodarsku djelatnost u 
državi članici.

obuhvatiti širok raspon ulaganja, 
uključujući izravna ulaganja pod 
kontrolom strane vlade, bez obzira na 
njihov obujam ili prag sudjelovanja, 
kojima se uspostavljaju ili održavaju trajne 
i izravne ili neizravne veze između stranog 
ulagača, bez obzira na to je li taj ulagač 
krajnji ulagač, i poduzetnika koji 
obavljaju gospodarsku djelatnost na 
državnom području države članice, u 
njezinu isključivom gospodarskom pojasu 
proglašenom na temelju Konvencije 
Ujedinjenih naroda o pravu mora 
(UNCLOS) ili u njezinu 
epikontinentalnom pojasu.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Države članice trebale bi moći 
poduzeti potrebne mjere u skladu sa 
zakonodavstvom Unije radi sprječavanja 
izbjegavanja njihovih mehanizama za 
provjeru i odluka na temelju provjere kako 
bi zaštitile sigurnost ili javni poredak. Tim 
bi mjerama trebala biti obuhvaćena 
ulaganja koja se provode u Uniji na temelju 
umjetnih dogovora koji ne odražavaju 
gospodarsku stvarnost i kojima se 
izbjegavaju mehanizmi za provjeru i 
odluke na temelju provjere u slučajevima 
kada je ulagač u krajnjem vlasništvu ili 
pod krajnjom kontrolom fizičke osobe ili 
poduzetnika iz treće zemlje. Time se ne 
dovodi u pitanje sloboda poslovnog 
nastana i slobodno kretanje kapitala koji su 
ugrađeni u UFEU.

(10) Države članice trebale bi u skladu sa 
zakonodavstvom Unije primjenjivati, 
izmijeniti, ojačati ili usvojiti mjere nužne 
za utvrđivanje i sprječavanje izbjegavanja 
njihovih mehanizama za provjeru i odluka 
na temelju provjere kako bi zaštitile 
sigurnost i javni poredak. Tim bi mjerama 
trebala biti obuhvaćena ulaganja koja se 
provode u Uniji na temelju umjetnih 
dogovora koji ne odražavaju gospodarsku 
stvarnost i kojima se izbjegavaju 
mehanizmi za provjeru i odluke na temelju 
provjere, pa i u slučajevima kada se 
vlasnička struktura ili neka druga ključna 
karakteristika ulagača znatno promijeni, 
kada ulagač djeluje kao posrednik ili 
poduzetnik u stvarnom vlasništvu ili pod 
stvarnom kontrolom fizičke osobe ili 
poduzetnika iz treće zemlje. Države 
članice trebale bi obavijestiti Komisiju o 
svim mjerama za sprječavanje 
izbjegavanja koje poduzmu. Time se ne 
dovodi u pitanje sloboda poslovnog 
nastana i slobodno kretanje kapitala koji su 
ugrađeni u UFEU.
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Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10a) U okviru ove Uredbe, Komisija i 
države članice trebale bi promicati 
suradnju i predanost trećih zemalja preko 
trgovinskih i investicijskih sporazuma te 
na međunarodnim forumima o primjeni 
postupaka provjere.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) Kao pomoć državama članicama i 
Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je 
osigurati popis čimbenika koji se mogu 
uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih 
ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog 
poretka. Tim će se popisom ulagačima koji 
namjeravaju provesti ili su proveli izravna 
strana ulaganja u Uniji osigurati veća 
transparentnost postupka provjere. Popis 
čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost 
ili javni poredak ne bi trebao biti konačan.

(11) Kao pomoć državama članicama i 
Komisiji pri primjeni Uredbe primjereno je 
osigurati popis čimbenika koji se mogu 
uzeti u obzir pri provjeri izravnih stranih 
ulaganja iz razloga sigurnosti i javnog 
poretka. Tim bi se popisom ulagačima koji 
namjeravaju provesti ili su proveli izravna 
strana ulaganja u Uniji osigurala veća 
transparentnost postupka provjere. Popis 
čimbenika koji mogu utjecati na sigurnost 
ili javni poredak ne bi trebao biti konačan.

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Pri utvrđivanju može li izravno 
strano ulaganje imati učinak na sigurnost 
ili javni poredak države članice i Komisija 
trebale bi moći uzeti u obzir sve relevantne 
čimbenike, uključujući učinke na kritičnu 
infrastrukturu, tehnologije, među ostalim 

(12) Pri utvrđivanju može li izravno 
strano ulaganje imati učinak na sigurnost 
ili javni poredak, države članice i Komisija 
trebale bi osobito voditi računa o tome je li 
došlo do narušavanja, neostvarenja, 
gubitka ili uništenja opskrbe koje bi 
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i ključne razvojne tehnologije, te resurse 
koji su bitni za sigurnost ili održavanje 
javnog poretka i čije bi narušavanje, 
gubitak ili uništenje imalo znatan učinak 
u državi članici ili u Uniji. U tom bi 
pogledu države članice i Komisija trebali 
moći uzeti u obzir i činjenicu je li strani 
ulagač izravno ili neizravno pod 
kontrolom vlade treće zemlje, primjerice 
putem znatnih financijskih sredstava, 
uključujući subvencije.

moglo imati učinak u državi članici ili u 
Uniji, je li strani ulagač izravno ili 
neizravno pod kontrolom vlade treće 
zemlje ili pod kontrolom ulaganja koje 
kontrolira strana vlada, je li strano 
ulaganje dio projekta pod vodstvom 
države ili programa ili dijela ekonomske 
industrijske ili političke strategije koju 
provodi treća zemlja u cilju stjecanja ili 
prijenosa ključnih razvojnih tehnologija 
ili znanja, odnosno podupirući strateške 
nacionalne interese. To bi se također 
trebalo primijeniti u slučajevima kada je 
ulagač već sudjelovao u investicijskim 
projektima koji ugrožavaju sigurnost ili 
javni poredak države članice.
Države članice i Komisija također mogu 
imati mogućnost da iz razloga sigurnosti 
ili javnog poretka razmotre potencijalne 
učinke na, među ostalim, kritičnu i 
stratešku infrastrukturu, kritične i 
strateške tehnologije, stratešku 
autonomiju Unije, pristup osjetljivim 
informacijama ili osobnim podacima 
građana Unije, pluralizam i nezavisnost 
medija i usluga od općeg interesa te 
usluga od općeg ekonomskog interesa.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12a) Pri utvrđivanju može li izravno 
strano ulaganje utjecati na sigurnost ili 
javni poredak, države članice i Komisija 
mogu također uzeti u obzir kontekst i 
okolnosti u kojima je ulaganje provedeno 
ili se provodi, uključujući, među ostalim, 
može li ulaganje dovesti do 
monopolističke strukture i je li tržište u 
matičnoj zemlji stranog ulagača otvoreno, 
ograničeno ili zatvoreno, postoje li 
reciprocitet i jednaki uvjeti i postoji li rizik 
od kršenja međunarodnih instrumenata 
za ljudska prava ili temeljnih standarda 
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MOR-a. Ispitivanje bi se trebalo provesti 
na temelju najboljih raspoloživih 
informacija, koje moraju biti točne, 
potpune i pouzdane.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12b) Države članice mogu dopustiti 
gospodarskim subjektima, organizacijama 
civilnog društva ili socijalnim partnerima 
kao što su sindikati da od država članica 
zahtijevaju da razmotre aktiviranje 
provjere, a da se ne dovedu u pitanje 
različiti sustavi koji omogućuju veći 
proceduralni angažman.

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12c) Ako gospodarski subjekti, 
organizacije civilnog društva ili socijalni 
partneri kao što su sindikati imaju 
relevantne informacije ili bitne i 
opravdane razloge za zabrinutost u 
pogledu izravnog stranog ulaganja koje bi 
zbog sigurnosti i javnog poretka moglo 
utjecati na projekte ili programe u 
interesu Unije, trebali bi moći dostaviti te 
informacije Komisiji. Komisija može 
prilikom donošenja mišljenja uzeti u obzir 
te informacije.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Primjereno je utvrditi ključne 
elemente postupovnog okvira za provjeru 
izravnog stranog ulaganja u državi članici 
kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim 
državama članicama omogućilo da 
razumiju na koji se način provodi provjera 
ulaganja te kako bi se osiguralo da se 
provjera provodi na transparentan način i 
bez diskriminiranja među trećim zemljama. 
Ti bi elementi trebali obuhvaćati barem 
utvrđivanje rokova za provjeru te 
mogućnost da strani ulagači zatraže sudsku 
zaštitu u pogledu odluka na temelju 
provjere.

(13) Primjereno je utvrditi ključne 
elemente postupovnog okvira za provjeru 
izravnog stranog ulaganja u državi članici 
kako bi se ulagačima, Komisiji i drugim 
državama članicama omogućilo da 
razumiju na koji se način transparentno 
provodi provjera ulaganja te kako bi se 
osiguralo da se provodi bez diskriminiranja 
među trećim zemljama. Ti bi elementi 
trebali obuhvaćati barem utvrđivanje 
rokova za provjeru te mogućnost da strani 
ulagači pred vlastima i sudovima država 
članica u skladu sa zakonima država 
članica zatraže sudsku zaštitu u pogledu 
odluka na temelju provjere.

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Trebalo bi uspostaviti mehanizam 
koji državama članicama omogućuje da 
surađuju i uzajamno si pomažu u slučaju 
kada izravno strano ulaganje u jednoj 
državi članici može utjecati na sigurnost ili 
javni poredak drugih država članica. 
Države članice trebale bi imati mogućnost 
dostaviti primjedbe državi članici u kojoj 
se planira provesti ili je provedeno 
ulaganje, neovisno o tome je li u državama 
članicama koje dostavljaju primjedbe ili u 
državi članici u kojoj se planira provesti ili 
je provedeno ulaganje na snazi mehanizam 
za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. 
Primjedbe država članica trebalo bi 
proslijediti i Komisiji. Komisija bi prema 
potrebi trebala moći izdati mišljenje državi 
članici u kojoj se planira provesti ili je 
provedeno ulaganje, neovisno o tome 
raspolaže li ta država članica mehanizmom 
za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja 
te neovisno o tome jesu li druge države 

(14) Trebalo bi uspostaviti mehanizam 
koji državama članicama omogućuje da 
surađuju i uzajamno si pomažu u slučaju 
kada bi izravno strano ulaganje u jednoj 
državi članici moglo utjecati na sigurnost 
ili javni poredak drugih država članica. 
Države članice trebale bi imati mogućnost 
dostaviti primjedbe državi članici u kojoj 
se planira provesti ili je provedeno 
ulaganje, neovisno o tome je li u državama 
članicama koje dostavljaju primjedbe ili u 
državi članici u kojoj se planira provesti ili 
je provedeno ulaganje na snazi mehanizam 
za provjeru ili je u tijeku provjera ulaganja. 
Te bi primjedbe također trebalo 
istovremeno proslijediti svim ostalim 
državama članica i Komisiji, koja bi tada 
trebala moći izdati mišljenje državi članici 
u kojoj se planira provesti ili je provedeno 
ulaganje, neovisno o tome raspolaže li ta 
država članica mehanizmom za provjeru ili 
je u tijeku provjera ulaganja. To bi 
mišljenje trebalo istovremeno proslijediti 
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članice dostavile primjedbe. svim ostalim državama članicama i ne bi 
se smjelo javno objaviti. Svaka država 
članica trebala bi imati mogućnost da od 
Komisije zatraži mišljenje ili da od ostalih 
država članica zatraži primjedbe o 
izravnom stranom ulaganju koje se odvija 
na njezinu državnom području.

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Nadalje, Komisija bi trebala moći 
provesti provjeru izravnih stranih ulaganja 
koja mogu utjecati na projekte i programe 
u interesu Unije iz razloga sigurnosti i 
javnog poretka. Komisija bi na taj načina 
na raspolaganju imala instrument za zaštitu 
projekata i programa koji služe Uniji u 
cjelini i predstavljaju važan doprinos 
njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju 
i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti 
projekti i programi koji uključuju znatna 
financijska sredstva EU-a ili su 
uspostavljeni na temelju zakonodavstva 
Unije o kritičnoj infrastrukturi, kritičnim 
tehnologijama ili kritičnim resursima. Radi 
veće jasnoće u prilogu bi trebalo navesti 
okvirni popis projekata ili programa od 
interesa za Uniju u pogledu kojih Unija 
može provesti provjeru izravnih strana 
ulaganja.

(15) Nadalje, Komisija bi trebala provesti 
provjeru izravnih stranih ulaganja koja 
mogu utjecati na projekte i programe u 
interesu Unije iz razloga sigurnosti i 
javnog poretka. Komisija bi na taj način na 
raspolaganju imala instrument za zaštitu 
projekata i programa koji služe Uniji u 
cjelini i predstavljaju važan doprinos 
njezinu gospodarskom rastu, zapošljavanju 
i konkurentnosti. To bi posebno trebali biti 
projekti i programi koji uključuju znatna 
financijska sredstva EU-a ili su 
uspostavljeni na temelju zakonodavstva 
Unije o kritičnoj i strateškoj infrastrukturi, 
kritičnim i strateškim tehnologijama ili 
kritičnim i strateškim resursima. Radi veće 
jasnoće u prilogu bi trebalo navesti otvoren 
popis projekata i programa od interesa za 
Uniju u pogledu kojih Unija može provesti 
provjeru izravnih stranih ulaganja. 
Komisija bi trebala biti ovlaštena za 
donošenje delegiranih akata kako bi 
ažurirala taj popis.

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15a) Kako bi se unaprijedio dijalog 
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između institucija Unije, trebalo bi biti 
moguće da nadležni odbor Europskog 
parlamenta pozove Komisiju da donese 
mišljenje o izravnom stranom ulaganju 
koje se planira provesti ili je provedeno u 
državi članici. Komisija bi trebala 
obavijestiti Europski parlament o svojim 
aktivnostima nakon primitka takvog 
zahtjeva.

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) Ako Komisija smatra da bi izravno 
strano ulaganje moglo utjecati na projekte 
ili programe u interesu Unije iz razloga 
sigurnosti ili javnog poretka, Komisija bi 
trebala imati mogućnost u razumnom roku 
uputiti mišljenje državama članicama u 
kojima se planira provesti ili je provedeno 
takvo izravno strano ulaganje. Države 
članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri 
uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u 
slučaju nepridržavanja Komisijina 
mišljenja trebale bi dostaviti obrazloženje u 
skladu sa svojom obvezom lojalne suradnje 
na temelju članka 4. stavka 3. UEU-a. 
Komisija bi osim toga trebala imati 
mogućnost od tih država članica zatražiti 
potrebne informacije za provedbu provjere 
tih ulaganja.

(16) Ako Komisija, jedna država članica 
ili više od jedne države članice smatra da 
bi izravno strano ulaganje moglo utjecati 
na projekte ili programe u interesu Unije iz 
razloga sigurnosti ili javnog poretka, 
Komisija bi trebala u razumnom roku 
uputiti mišljenje državama članicama u 
kojima se planira provesti ili je provedeno 
takvo izravno strano ulaganje, a te države 
članice trebale bi imati mogućnost 
davanja primjedbi državama članicama u 
kojima se takvo ulaganje planira provesti 
ili je provedeno. Mišljenje, koje se ne bi 
smjelo javno objaviti, trebalo bi 
istovremeno proslijediti svim ostalim 
državama članicama. Države članice 
trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti u 
obzir mišljenje Komisije, a u slučaju 
nepridržavanja Komisijina mišljenja 
trebale bi dostaviti pisano obrazloženje 
Komisiji i relevantnim državama 
članicama u skladu sa svojom obvezom 
lojalne suradnje na temelju članka 4. stavka 
3. UEU-a. Komisija bi osim toga trebala 
imati mogućnost od tih država članica 
zatražiti potrebne informacije za provedbu 
provjere tih ulaganja. Svaka država 
članica trebala bi imati mogućnost da od 
Komisije zatraži mišljenje ili da od ostalih 
država članica zatraži primjedbe o 
izravnom stranom ulaganju koje se odvija 
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na njezinu državnom području.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16a) Ako najmanje jedna trećina država 
članica smatra da bi izravno strano 
ulaganje moglo utjecati na njihovu 
sigurnost ili javni poredak ili ako 
najmanje jedna trećina država članica i 
Komisija smatra da se utječe na projekte 
ili programe u interesu Unije iz razloga 
sigurnosti i javnog poretka, države članice 
trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri uzeti 
u obzir mišljenje Komisije i primjedbe 
ostalih država članica te Komisiji i 
relevantnim državama članicama dostaviti 
pisano obrazloženje. U slučaju 
nepostupanja u skladu s tim primjedbama 
ili mišljenjima Komisija bi trebala 
nastojati potaknuti dijalog između država 
članica koje su izdale primjedbe i države 
članice u kojoj se planira provesti ili je 
provedeno izravno strano ulaganje.

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Kako bi se olakšala suradnja s 
drugim državama članicama i provedba 
provjere izravnog stranog ulaganja od 
strane Komisije, države članice trebale bi 
obavijestiti Komisiju o svojim 
mehanizmima za provjeru i svim njihovim 
izmjenama te dostavljati redovita izvješća 
o primjeni svojih mehanizama za provjeru. 
Iz istog razloga i države članice koje 
nemaju mehanizam za provjeru trebale bi 
izvješćivati o izravnim stranim ulaganjima 

(17) Kako bi se olakšala suradnja s 
drugim državama članicama i provedba 
provjere izravnog stranog ulaganja od 
strane Komisije te kako bi se poboljšala 
pouzdanost i usporedivost podataka 
država članica, države članice trebale bi 
obavijestiti Komisiju o svojim 
mehanizmima za provjeru i svim njihovim 
izmjenama te dostavljati redovita izvješća 
o primjeni svojega mehanizma za 
provjeru. Iz istog razloga i države članice 
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provedenima na njihovu državnom 
području na temelju informacija koje su im 
dostupne.

koje nemaju mehanizam za provjeru 
trebale bi izvješćivati o izravnim stranim 
ulaganjima provedenima na njihovu 
državnom području, u njihovu isključivom 
gospodarskom pojasu ili 
epikontinentalnom pojasu, na temelju 
informacija koje su im dostupne. Također 
bi trebale dostaviti informacije o koracima 
koje su poduzele kako bi dobile te 
informacije.

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) U tu je svrhu važno osigurati i 
minimalnu razinu informacija i 
usklađenosti u pogledu izravnih stranih 
ulaganja koja su obuhvaćena područjem 
primjene ove Uredbe u svim državama 
članicama. Države članice u kojima se 
planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje trebale bi staviti na 
raspolaganje te informacije na zahtjev 
država članica ili Komisije. Relevantne 
informacije uključuju aspekte kao što je 
vlasnička struktura stranog ulagača i 
financiranje planiranog ili provedenog 
ulaganja, uključujući dostupne informacije 
o subvencijama koje su odobrile treće 
zemlje.

(18) U tu je svrhu važno osigurati i 
minimalnu razinu informacija i 
usklađenosti u pogledu izravnih stranih 
ulaganja koja su obuhvaćena područjem 
primjene ove Uredbe u svim državama 
članicama u kojima se planira provesti ili je 
provedeno izravno strano ulaganje na 
zahtjev države članice ili Komisije. 
Relevantne informacije uključuju aspekte 
kao što je vlasnička struktura stranog 
ulagača i financiranje planiranog ili 
provedenog ulaganja, uključujući dostupne 
informacije o subvencijama koje su 
odobrile treće zemlje. Takve informacije 
trebale bi se dostaviti u skladu s pravilima 
utvrđenim u članku 346. UFEU-a. 
Trebale bi biti točne, potpune i pouzdane, 
a njihova bi svrha trebala biti olakšavanje 
usporedivosti podataka.

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Komunikaciju i suradnju na razini 
države članice i Unije trebalo bi ojačati 

(19) Komunikaciju i suradnju na razini 
države članice i Unije trebalo bi ojačati 



PE621.693/ 14

HR

uspostavom kontaktnih točki za provjeru 
izravnih stranih ulaganja u svakoj državi 
članici.

uspostavom institucijskih kontaktnih točki 
za provjeru izravnog stranog ulaganja u 
svakoj državi članici te uspostavom 
posebne koordinacijske skupine za 
provjeru ulaganja.

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20) Države članice i Komisija trebale bi 
poduzeti sve potrebne mjere kako bi se 
osigurala zaštita povjerljivih i drugih 
osjetljivih informacija.

(20) Države članice i Komisija trebale bi 
zajamčiti najvišu razinu zaštite za sve 
povjerljive informacije koje stavljaju na 
raspolaganje predmetni strani ulagači i 
poduzetnik iz Unije.

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20a) Države članice trebale bi Komisiji 
dostaviti godišnje izvješće o izravnim 
stranim ulaganjima provedenima na 
njihovu državnom području, u njihovu 
isključivom gospodarskom pojasu ili 
epikontinentalnom pojasu na temelju 
najboljih dostupnih informacija. Također 
bi trebale dostaviti informacije o koracima 
koje su poduzele kako bi dobile te 
informacije. Na temelju tih godišnjih 
izvješća Komisija bi trebala sastaviti 
godišnje izvješće s pregledom cjelokupne 
situacije u vezi s ulaganjima u Uniji, 
uključujući provedbu ove Uredbe, i 
podnijeti ga Europskom parlamentu. To 
bi se izvješće trebalo objaviti.

Amandman 28

Prijedlog uredbe
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Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21) Najkasnije tri godina od stupanja na 
snagu ove Uredbe Komisija bi Europskom 
parlamentu i Vijeću trebala podnijeti 
izvješće o primjeni ove Uredbe. Ako se u 
izvješću preporučuje izmjena odredbi ove 
Uredbe, uz njega se prema potrebi može 
priložiti odgovarajući zakonodavni 
prijedlog.

(21) Najkasnije tri godine od stupanja na 
snagu ove Uredbe i svake tri godine nakon 
toga Komisija bi Europskom parlamentu i 
Vijeću trebala podnijeti izvješće s ocjenom 
funkcioniranja i djelotvornosti ove 
Uredbe. Ta bi ocjena također trebala 
uključivati dugoročnu sposobnost 
ekonomske kontrole, koja ne uključuje 
izravna strana ulaganja i čiji je rezultat 
stjecanje preko javnog ugovora trajne i 
izravne sposobnosti utjecaja koja 
omogućuje upravljanje ili kontrolu nad 
projektima ili programima u interesu 
Unije kako su definirani u ovoj Uredbi. 
Ako se u izvješću preporučuje izmjena 
odredbi ove Uredbe, uz njega se prema 
potrebi može priložiti odgovarajući 
zakonodavni prijedlog, a u svim drugim 
slučajevima treba obavijestiti Europski 
parlament i Vijeće.

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21a) Kako bi se ažurirao taj popis 
projekata i programa u interesu Unije, 
Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za 
donošenje akata u skladu s člankom 290. 
UFEU-a u pogledu izmjena Priloga ovoj 
Uredbi. Posebno je važno da Komisija 
tijekom svojeg pripremnog rada provede 
odgovarajuća savjetovanja, uključujući 
ona na razini stručnjaka, te da se ta 
savjetovanja provedu u skladu s načelima 
utvrđenima u Međuinstitucijskom 
sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva 
od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem 
osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja 
u pripremi delegiranih akata, Europski 
parlament i Vijeće primaju sve dokumente 
istodobno kada i stručnjaci iz država 
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članica, a njihovi stručnjaci sustavno 
imaju pristup sastancima stručnih 
skupina Komisije koji se odnose na 
pripremu delegiranih akata.

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. „izravna strana ulaganja” znači sva 
ulaganja stranih ulagača s ciljem 
uspostave ili održavanja trajnih i izravnih 
veza između stranog ulagača i poduzetnika 
ili poduzeća kojima se stavlja na 
raspolaganje kapital radi obavljanja 
gospodarske djelatnosti u državi članici, 
uključujući ulaganja koja omogućuju 
učinkovito sudjelovanje u upravljanju 
poduzećem koje obavlja gospodarsku 
djelatnost ili sudjelovanje u kontroli nad 
tim poduzećem;

1. „izravna strana ulaganja” znači svako 
ulaganje, bez obzira na njegov obujam ili 
prag sudjelovanja, koje provodi strani 
ulagač, bez obzira na to je li taj ulagač 
krajnji ulagač, s ciljem uspostave ili 
održavanja trajnih i izravnih ili neizravnih 
veza između stranog ulagača i poduzetnika 
ili poduzeća kojima se stavlja na 
raspolaganje kapital radi obavljanja 
gospodarske djelatnosti na državnom 
području države članice, u njezinu 
isključivom gospodarskom pojasu 
proglašenom na temelju Konvencije 
Ujedinjenih naroda o pravu mora 
(UNCLOS) ili u njezinu 
epikontinentalnom pojasu, uključujući 
ulaganja koja omogućuju učinkovito 
sudjelovanje u upravljanju poduzećem koje 
obavlja gospodarsku djelatnost ili 
sudjelovanje u izravnoj ili neizravnoj 
kontroli nad tim poduzećem;

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1.a „izravno strano ulaganje pod 
kontrolom vlade” znači svako izravno 
strano ulaganje koje bi moglo rezultirati 
time da strana vlada ili tijelo koje 
kontrolira strana vlada, koje djeluje u ime 
strane vlade ili prema uputama strane 
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vlade, kontrolira bilo koju pravnu osobu s 
poslovnim nastanom u Uniji;

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. „strani ulagač” znači fizička osoba iz 
treće zemlje ili poduzetnik iz treće zemlje 
koji namjeravaju provesti ili su proveli 
izravno strano ulaganje;

2. „strani ulagač” znači fizička ili 
pravna osoba iz treće zemlje, poduzetnik iz 
treće zemlje, državljanin ili državna 
institucija koji namjeravaju provesti ili su 
već proveli izravno strano ulaganje, bez 
obzira na to jesu li krajnji ulagač ili 
posrednik koji zastupa tog ulagača iz treće 
zemlje;

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. „provjera” znači postupak koji 
omogućuje ocjenjivanje, istragu, 
odobravanje, uvjetovanje, zabranu ili 
poništavanje izravnih stranih ulaganja;

3. „provjera” znači postupak koji 
omogućuje ocjenjivanje, istragu, 
odobravanje, uvjetovanje, zabranu ili 
poništavanje izravnih stranih ulaganja, čiji 
vremenski rok za dovršenje počinje kada 
relevantna tijela prime sve informacije 
potrebne za pokretanje provjere;

Obrazloženje

Treba poduzeti korake kako bi se osiguralo da strani ulagači ne prosljeđuju nepotpune 
informacije samo zato da bi započeli razdoblje provjere. Stoga razdoblje obrade u okviru 
provjere mora početi nakon što se dostave sve informacije potrebne za sastavljanje potpunog 
spisa.

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice mogu primjenjivati, 
izmijeniti ili donijeti mehanizme za 
provjeru izravnih stranih ulaganja iz 
razloga sigurnosti ili javnog poretka u 
skladu s ovom Uredbom i uz uvjete koji su 
u njoj utvrđeni.

1. U skladu s odredbama ove Uredbe 
države članice mogu primjenjivati, 
izmijeniti, ojačati ili donijeti mehanizme 
za provjeru izravnih stranih ulaganja iz 
razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija može provoditi provjeru 
izravnih stranih ulaganja koja bi mogla 
utjecati na projekte ili programe u interesu 
Unije iz razloga sigurnosti ili javnog 
poretka.

2. Komisija provodi provjeru izravnih 
stranih ulaganja koja bi mogla utjecati na 
projekte ili programe u interesu Unije iz 
razloga sigurnosti ili javnog poretka.

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Projekti i programi u interesu Unije 
posebno uključuju projekte i programe koji 
uključuju znatan iznos ili znatan udio 
financijskih sredstava EU-a ili su 
obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o 
kritičnoj infrastrukturi, ključnim 
tehnologijama ili kritičnim resursima. 
Okvirni popis projekata i programa u 
interesu Unije nalazi se u Prilogu 1.

3. Projekti i programi u interesu Unije 
posebno uključuju projekte i programe koji 
uključuju financijska sredstva EU-a ili su 
obuhvaćeni zakonodavstvom Unije o 
kritičnoj i strateškoj infrastrukturi, 
tehnologijama, uključujući ključne 
razvojne tehnologije, te o kritičnim 
resursima koji su ključni za sigurnost ili 
održavanje javnog poretka. Otvoren popis 
projekata i programa u interesu Unije 
nalazi se u Prilogu ovoj Uredbi. Komisija 
je u skladu s člankom 13a. ovlaštena za 
donošenje delegiranih akata za izmjenu 
ove Uredbe ažuriranjem popisa iz Priloga.
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Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Čimbenici koji se mogu uzeti u obzir pri 
provjeri

Čimbenici koji se uzimaju u obzir pri 
provjeri

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pri provjeri izravnog stranog ulaganja iz 
razloga sigurnosti ili javnog poretka države 
članice i Komisija mogu razmotriti moguće 
učinke na, među ostalim:

1. Pri provjeri izravnog stranog 
ulaganja iz razloga sigurnosti ili javnog 
poretka države članice i Komisija mogu 
razmotriti moguće učinke na, među 
ostalim:

Amandman 39

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

- kritičnu infrastrukturu, uključujući 
energetsku, prijevoznu, komunikacijsku, 
svemirsku i financijsku infrastrukturu i 
infrastrukturu za pohranu podataka te 
osjetljive objekte;

(a) kritičnu i stratešku infrastrukturu, 
fizičku ili virtualnu, uključujući, među 
ostalim, distribuciju energije i vode, 
prometne mreže, luke, željeznice, zračne 
luke i brodogradilišta, usluge prijevoza, 
komunikacije i medije, svemirsku i 
aeronautičko-svemirsku infrastrukturu, 
infrastrukturu za pohranu podataka, 
opsežnu analizu podataka, infrastrukturu 
za izbore, infrastrukturu za financijske 
usluge, kao i osjetljive objekte;

Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – alineja 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

- kritične tehnologije, uključujući 
umjetnu inteligenciju, robotiku, 
poluvodiče, tehnologiju s mogućom 
dvojnom namjenom, kibersigurnost te 
svemirsku ili nuklearnu tehnologiju;

(b) kritične i strateške tehnologije, 
uključujući, među ostalim, umjetnu 
inteligenciju, robotiku, kvantnu 
tehnologiju, nanotehnologiju, 
biotehnologiju i medicinsku tehnologiju, 
informacijske i komunikacijske 
tehnologije, elektroničke čipove, 
poluvodiče, pohranu energije, robu s 
dvojnom namjenom, obranu, 
kibersigurnost i kibertehnologije, 
automobilski sektor, željezničku, 
aeronautičko-svemirsku i nuklearnu 
tehnologiju te objekte za istraživanje i 
razvoj;

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

- sigurnost opskrbe ključnim 
resursima; ili

(c) stratešku autonomiju Unije, 
sigurnost i kontinuitet opskrbe ključnim 
resursima, uključujući, među ostalim, 
robu, sirovine, rijetke zemlje, 
poljoprivredne resurse, poljoprivredna 
zemljišta i poljoprivredno-prehrambenu 
proizvodnju; ili

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

- pristup osjetljivim informacijama ili 
mogućnost kontroliranja osjetljivih 
informacija.

(d) pristup osjetljivim informacijama ili 
osobnim podacima građana Unije, 
uključujući, među ostalim, osobne 
podatke u vezi sa zdravljem i mogućnost 
kontroliranja opsežnih podataka ili 
osjetljivih informacija,
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Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) pluralizam i nezavisnost medija, 
usluge od općeg interesa te usluge od 
općeg ekonomskog interesa, kulturne 
usluge, uključujući audio-vizualne 
usluge, kao i sportske objekte i usluge 
klađenja, te kulturnu baštinu.

Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pri utvrđivanju može li izravno strano 
ulaganje utjecati na sigurnost ili javni 
poredak, države članice i Komisija mogu 
uzeti u obzir je li strani ulagač pod 
kontrolom vlade treće zemlje, uključujući 
putem znatnih financijskih sredstava.

2. Pri utvrđivanju može li izravno 
strano ulaganje utjecati na sigurnost ili 
javni poredak, države članice i Komisija 
osobito uzimaju u obzir sljedeće:

(a) postoji li rizik od narušavanja, 
neostvarenja, gubitka ili uništenja 
opskrbe koji bi mogao imati učinak u 
državi članici ili u Uniji;
(b) je li strani ulagač pod izravnom ili 
neizravnom kontrolom vlade, državnih 
tijela ili oružanih snaga treće zemlje i/ili 
se bavi vanjskim projektima ili 
programima pod vodstvom države i 
izravnim ulaganjima pod kontrolom 
strane vlade za strateške industrijske 
ciljeve, stjecanjem ili prijenosom ključnih 
razvojnih tehnologija ili znanja, 
podupiranjem strateških nacionalnih 
interesa, među ostalim preko vlasničke 
strukture ili znatnih financijskih 
sredstava koja mogu imati oblik 
subvencija, proširenog kreditiranja i 
pozajmljivanja koje pruža vlada treće 
zemlje ili financijska institucija u 
vlasništvu države i/ili je politički prisutan 
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u svojim centrima za donošenje odluka;
(c) ulagač je već sudjelovao u 
investicijskim projektima koji ugrožavaju 
sigurnost ili javni poredak države članice.

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a Za potrebe stavka 2., države članice 
i Komisija mogu također uzeti u obzir, 
između ostalog:
(a) kontekst i okolnosti pod kojima se 
ulaganje provodi ili je provedeno, kao i 
smatraju li ulagači iz zemlje podrijetla taj 
sektor strateškim sektorom;
(b) postoji li ozbiljni i opravdani rizik da 
strani ulagač sudjeluje u nezakonitim ili 
kriminalnim aktivnostima kao što su 
pranje novca, preusmjeravanje sredstava, 
korupcija i financiranje terorizma, 
organizirani kriminal ili povrede prava 
intelektualnog vlasništva ili povrede 
međunarodnih instrumenata za ljudska 
prava i temeljnih radnih standarda 
Međunarodne organizacije rada;
(c) uključuje li statut trgovačkog 
društva u koje se ulaže klauzule o 
promjeni vlasništva;
(d) može li ulaganje povećati ili dovesti 
do monopolističke strukture ili kontrole 
lanca vrijednosti, na primjer 
objavljivanjem popisa svih spajanja koja 
je analizirala Komisija u kojima sudjeluje 
poduzetnik iz treće zemlje, kao i objavom 
popisa svih spajanja koja su analizirala 
nacionalna tijela nadležna za tržišno 
natjecanje i koja uključuju istog 
poduzetnika;
(e) je li tržište države podrijetla stranog 
ulagača otvoreno, ograničeno ili 
zatvoreno te postoji li reciprocitet i 
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jednaki uvjeti za tržišno natjecanje;
(f) prethodne odnose Komisije ili 
država članica sa stranim ulagačem;

Amandman 46

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2b. Ispitivanje se provodi na temelju 
najboljih raspoloživih informacija, koje 
moraju biti točne, potpune i pouzdane.

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Države članice mogu primjenjivati, 
izmijeniti ili donijeti potrebne mjere za 
sprječavanje izbjegavanja mehanizama za 
provjeru i odluka na temelju provjere.

Države članice će primjenjivati, izmijeniti, 
jačati ili donijeti potrebne mjere za 
utvrđivanje i sprječavanje izbjegavanja 
mehanizama za provjeru i odluka na 
temelju provjere, uključujući u 
slučajevima kada su se vlasnička 
struktura ili druge ključne karakteristike 
ulagača znatno promijenile. Države 
članice će obavijestiti Komisiju o svim 
poduzetim mjerama protiv izbjegavanja.

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice utvrđuju rokove za 
donošenje odluka na temelju provjere. Ti 
im rokovi omogućuju da uzmu u obzir 
primjedbe država članica iz članka 8. i 
mišljenje Komisije iz članaka 8. i 9.

2. Države članice utvrđuju rokove za 
donošenje odluka na temelju provjere i 
javno ih objavljuju. Ti im rokovi 
omogućuju da uzmu u obzir primjedbe 
država članica iz članka 8. i mišljenje 
Komisije iz članaka 8. i 9.
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Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Države članice mogu gospodarskim 
subjektima, organizacijama civilnog 
društva ili socijalnim partnerima kao što 
su sindikati dopustiti da od nadležnih 
tijela država članica zatraže da razmotre 
pokretanje postupka provjere, a da se ne 
dovedu u pitanje sustavi država članica 
koji omogućuju veći proceduralni 
angažman.

Amandman 50

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Povjerljive informacije, uključujući 
poslovno osjetljive informacije koje su 
stavili na raspolaganje strani ulagači i 
predmetni poduzetnik moraju biti 
zaštićene.

3. Države članice i Komisija jamče 
najvišu razinu zaštite svih povjerljivih 
informacija koje su stavili na raspolaganje 
strani ulagač ili predmetni poduzetnik iz 
Unije tijekom postupaka provjere u skladu 
s odlukama Komisije (EU, Euratom) 
2015/443 i (EU, Euratom) 2015/444.

Amandman 51

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Strani ulagači i predmetni 
poduzetnici moraju imati mogućnost 
tražiti sudsku zaštitu u pogledu odluka na 
temelju provjere koje su donijela 
nacionalna tijela.

4. Strani ulagači i predmetni 
poduzetnici iz Unije imaju mogućnost od 
vlasti i pravosudnih sustava država 
članica tražiti zaštitu u pogledu odluka na 
temelju provjere, u skladu s nacionalnim 
pravom.
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Amandman 52

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice koje primjenjuju 
mehanizam za provjeru Komisiji 
dostavljaju godišnje izvješće o primjeni 
njihovih mehanizama za provjeru. U 
izvješću se za svako izvještajno razdoblje 
posebice navode informacije o sljedećem:

3. Za svako izvještajno razdoblje 
države članice koje primjenjuju 
mehanizam za provjeru Komisiji dvaput 
godišnje dostavljaju dodatne informacije o 
primjeni njihovih mehanizama za provjeru, 
posebice informacije o sljedećem:

(a) izravnim stranim ulaganjima koja su 
provjerena ili su u postupku provjere;

(a) izravnim stranim ulaganjima koja su 
provjerena ili su u postupku provjere;

(b) odlukama donesenima na temelju 
provjere kojima se zabranjuju izravna 
strana ulaganja;

(b) odlukama donesenima na temelju 
provjere kojima se zabranjuju izravna 
strana ulaganja;

(c) odlukama donesenima na temelju 
provjere kojima se za izravna strana 
ulaganja uvode uvjeti ili mjere za 
ublažavanje rizika;

(c) odlukama donesenima na temelju 
provjere kojima se za izravna strana 
ulaganja uvode uvjeti ili mjere za 
ublažavanje rizika;

(d) sektorima, podrijetlu i vrijednosti 
izravnih stranih ulaganja koja su 
provjerena ili su u postupku provjere.

(d) sektorima, podrijetlu i vrijednosti 
izravnih stranih ulaganja koja su 
provjerena ili su u postupku provjere.

(da) odlukama o provjeri u pogledu 
projekata ili programa u interesu Unije.

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice koje ne primjenjuju 
mehanizme za provjeru Komisiji na 
temelju dostupnih informacija dostavljaju 
godišnje izvješće o izravnim stranim 
ulaganjima koja su provedena na njihovu 
državnom području.

2. Države članice Komisiji dostavljaju 
godišnje izvješće o izravnim ulaganjima 
koja su provedena na njihovu državnom 
području, u njihovom isključivom 
gospodarskom pojasu ili 
epikontinentalnom pojasu, na temelju 
najboljih dostupnih informacija i 
informacija o koracima koji su poduzeti 
radi dobivanja tih informacija.
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Amandman 54

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. Na temelju, između ostalog, 
godišnjih izvještaja koje su podnijele sve 
države članice, i uz dužno poštovanje 
povjerljivosti određenih informacija iz 
ovih izvješća, Komisija izrađuje godišnje 
izvješće u kojem se navodi ukupno stanje 
ulaganja u Uniji, uključujući i provedbu 
ove Uredbe, te je podnosi Europskom 
parlamentu. To se izvješće objavljuje.

Amandman 55

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice o svim izravnim 
stranim ulaganjima koja se provjeravaju u 
okviru njihovih mehanizama za provjeru 
obavješćuju Komisiju i druge države 
članice u roku od pet radnih dana od 
početka provjere. Države članice koje 
provode provjeru pri dostavljanju tih 
informacija, ako je primjenjivo, nastoje 
navesti smatraju li da izravno strano 
ulaganje koje je predmet provjere može biti 
obuhvaćeno područjem primjene Uredbe 
(EZ) br. 139/2004.

1. Države članice moraju o svim 
izravnim stranim ulaganjima koja se 
provjeravaju u okviru njihovog 
mehanizma za provjeru obavijestiti 
Komisiju i druge države članice najkasnije 
u roku od pet radnih dana nakon početka 
provjere. Država članica koja provodi 
provjeru pri dostavljanju tih informacija, 
ako je primjenjivo, nastoji navesti smatra 
li da izravno strano ulaganje koje je 
predmet provjere može biti obuhvaćeno 
područjem primjene Uredbe (EZ) 
br. 139/2004.

Amandman 56

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Država članica može od Komisije 
zatražiti mišljenje ili od ostalih država 
članica zatražiti primjedbe o izravnom 
stranom ulaganju koje se odvija na 
njezinu državnom području.

Amandman 57

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako neka država članica smatra da bi 
izravno strano ulaganje koje se planira 
provesti ili je provedeno u drugoj državi 
članici moglo utjecati na njezinu sigurnost 
ili javni poredak, ta država članica može 
uputiti primjedbe državi članici u kojoj se 
planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje. Primjedbe treba 
proslijediti i Komisiji.

2. Ako neka država članica smatra da bi 
izravno strano ulaganje koje se planira 
provesti ili je provedeno u drugoj državi 
članici moglo utjecati na njezinu sigurnost 
ili javni poredak, ta država članica može 
uputiti primjedbe državi članici u kojoj se 
planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje. Primjedbe države članice 
prosljeđuju se istovremeno i Komisiji i 
svim ostalim državama članicama.

Amandman 58

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako Komisija smatra da bi izravno 
strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost 
ili javni poredak u jednoj ili više država 
članica, može donijeti mišljenje upućeno 
državi članici u kojoj se planira provesti ili 
je provedeno izravno strano ulaganje. 
Komisija može donijeti mišljenje neovisno 
o tome jesu li druge države članice 
dostavile primjedbe.

3. Ako Komisija smatra da bi izravno 
strano ulaganje moglo utjecati na sigurnost 
ili javni poredak u jednoj ili više država 
članica, može donijeti mišljenje upućeno 
državi članici u kojoj se planira provesti ili 
je provedeno izravno strano ulaganje. 
Komisija može donijeti mišljenje neovisno 
o tome jesu li druge države članice 
dostavile primjedbe. Mišljenje Komisije 
istovremeno se prosljeđuje svim ostalim 
državama članicama.
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Amandman 59

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Komisija ili država članica koja 
opravdano smatra da bi izravno strano 
ulaganje moglo utjecati na njezinu 
sigurnost ili javni poredak mogu od države 
članice u kojoj se planira provesti ili je 
provedeno izravno strano ulaganje zatražiti 
sve informacije potrebne za dostavljanje 
primjedbi iz stavka 2. ili za davanje 
mišljenja iz stavka 3.

4. Država članica koja ima opravdane 
razloge zašto smatra da bi izravno strano 
ulaganje moglo utjecati na njezinu 
sigurnost ili javni poredak može uputiti 
obrazloženi zahtjev Komisiji u kojem od 
države članice u kojoj se planira provesti ili 
je provedeno izravno strano ulaganje traži 
da joj pruži sve informacije potrebne za 
dostavljanje primjedbi iz stavka 2. 
Komisija prikuplja sve zahtjeve za 
dobivanje informacija te ih bez odgode 
prosljeđuje državi članici u kojoj se 
planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje. Kada je to opravdano, 
Komisija također može na vlastitu 
inicijativu zatražiti sve informacije 
potrebne za izdavanje mišljenja iz stavka 
3.

Amandman 60

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Primjedbe iz stavka 2. ili mišljenja iz 
stavka 3. moraju se uputiti državi članici u 
kojoj se planira provesti ili je provedeno 
izravno strano ulaganje u razumnom roku, 
a u svakom slučaju najkasnije u roku od 25 
radnih dana od primitka informacija iz 
stavaka od 1. do 4. U slučaju kada 
mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi 
drugih država članica, Komisija za 
donošenje mišljenja ima na raspolaganju 
dodatnih 25 radnih dana.

5. Primjedbe iz stavka 2. upućuju se 
Komisiji i državama članicama, a 
mišljenja iz stavka 3. državi članici u kojoj 
se planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje u razumnom roku, a u 
svakom slučaju najkasnije u roku od 25 
radnih dana od primitka informacija iz 
stavaka od 1. do 4. U slučaju kada 
mišljenje Komisije slijedi nakon primjedbi 
drugih država članica, Komisija za 
donošenje mišljenja ima na raspolaganju 
dodatnih 25 radnih dana.
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Amandman 61

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Država članica u kojoj se planira 
provesti ili je provedeno izravno strano 
ulaganje mora uzeti u obzir primjedbe 
drugih država članica iz stavka 2. te 
mišljenje Komisije iz stavka 3.

6. Država članica u kojoj se planira 
provesti ili je provedeno izravno strano 
ulaganje mora uzeti u obzir primjedbe 
drugih država članica iz stavka 2. te 
mišljenje Komisije iz stavka 3., kao i 
mišljenja iznesena u okviru 
koordinacijske skupine za provjeru 
ulaganja koja je uspostavljena u skladu s 
člankom 12.a.

Amandman 62

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6a. Ako najmanje jedna trećina država 
članica smatra da bi izravno strano 
ulaganje moglo utjecati na njezinu 
sigurnost ili javni poredak, država članica 
u kojoj se planira provesti ili je provedeno 
izravno strano ulaganje maksimalno će 
uzeti u obzir njihove primjedbe i mišljenje 
Komisije te će dostaviti pisano 
obrazloženje.
U slučaju nepostupanja u skladu s tim 
primjedbama ili mišljenjima, Komisija će 
potaknuti dijalog između država članica 
koje su dale primjedbe i države članice u 
kojoj se planira provesti ili je provedeno 
izravno strano ulaganje.

Amandman 63

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 7.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Suradnja između država članica na 
temelju ovog članka odvija se putem 
kontaktnih točki iz članka 12.

7. Suradnja između država članica na 
temelju ovog članka odvija se putem 
institucijskih kontaktnih točaka za 
provjeru izravnih stranih ulaganja i 
koordinacijske skupine za provjeru 
ulaganja koja je uspostavljena u skladu s 
člankom 12.a.

Amandman 64

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ako smatra da bi izravno strano 
ulaganje moglo utjecati na projekte ili 
programe u interesu Unije iz razloga 
sigurnosti ili javnog poretka, Komisija 
može donijeti mišljenje upućeno državi 
članici u kojoj se planira provesti ili je 
provedeno izravno strano ulaganje.

1. Ako Komisija ili jedna ili više država 
članica smatra da bi izravno strano 
ulaganje moglo utjecati na projekte ili 
programe u interesu Unije iz razloga 
sigurnosti ili javnog poretka, Komisija 
donosi mišljenje upućeno državi članici u 
kojoj se planira provesti ili je provedeno 
izravno strano ulaganje. Mišljenje 
Komisije istodobno se dostavlja drugim 
državama članicama. To se mišljenje ne 
objavljuje.

Amandman 65

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Država članica može od Komisije 
zatražiti da donese mišljenje ili od ostalih 
država članica zatražiti da upute 
primjedbe o izravnom stranom ulaganju 
koje se odvija na njezinu državnom 
području.
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Amandman 66

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1b. Ako neka država članica smatra da 
bi izravno strano ulaganje koje se planira 
provesti ili je provedeno u drugoj državi 
članici moglo utjecati na njezinu 
sigurnost ili javni poredak u kontekstu 
projekata ili programa Unije ili interesa 
Unije, ta država članica može uputiti 
primjedbe državi članici u kojoj se planira 
provesti ili je provedeno izravno strano 
ulaganje. Te primjedbe istodobno se šalju 
Komisiji.

Amandman 67

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Komisija od države članice u kojoj se 
planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje može zatražiti sve 
informacije koje su potrebne za donošenje 
mišljenja iz stavka 1.

2. Komisija od države članice u kojoj se 
planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje može zatražiti sve 
informacije koje su potrebne za donošenje 
mišljenja iz stavka 1. Pri obradi takvih 
informacija Komisija posebnu pozornost 
posvećuje njihovoj potencijalnoj 
osjetljivosti. Država članica, strani ulagač 
i poduzetnik ili trgovačko društvo u koje 
se ulaže mogu dostaviti Komisiji sve 
relevantne informacije koje smatraju 
potrebnima za davanje mišljenja. Te 
informacije moraju biti točne, 
sveobuhvatne i pouzdane, a njihova bi 
svrha trebala biti olakšavanje 
usporedivosti podataka.

Amandman 68

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Komisija upućuje svoje mišljenje 
predmetnoj državi članici u razumnom 
roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku 
od 25 radnih dana od primitka informacija 
koje je Komisija zatražila u skladu sa 
stavkom 2. Ako država članica ima 
uspostavljen mehanizam za provjeru iz 
članka 3. stavka 1. te su Komisiji 
dostavljene informacije o izravnom 
stranom ulaganju koje je u postupku 
provjere u skladu s člankom 8. 
stavkom 1., mišljenje se dostavlja 
najkasnije u roku od 25 radnih dana od 
primitka tih informacija. Ako su za 
donošenje mišljenja potrebne dodatne 
informacije, rok od 25 dana počinje teći 
od dana primitka dodatnih informacija.

3. Komisija donosi svoje mišljenje 
predmetnoj državi članici u razumnom 
roku kako se zbog neopravdanih 
kašnjenja ne bi dovelo u pitanje izravno 
strano ulaganje ili provjera koju provodi 
država članica, a u svakom slučaju 
najkasnije u roku od 25 radnih dana od 
primitka informacija koje je Komisija 
zatražila u skladu sa stavkom 2.

Amandman 69

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Mišljenje Komisije dostavlja se 
drugim državama članicama.

4. Mišljenje Komisije dostavlja se 
drugim državama članicama i Europskom 
parlamentu.

Amandman 70

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Države članice u kojima su planiraju 
provesti ili su provedena izravna strana 
ulaganja moraju u najvećoj mogućoj mjeri 
uzeti u obzir mišljenje Komisije, a u 
slučaju nepridržavanja njezina mišljenja 
moraju dostaviti obrazloženje.

5. Države članice u kojima se planiraju 
provesti ili su provedena izravna strana 
ulaganja moraju u najvećoj mogućoj mjeri 
uzeti u obzir mišljenje Komisije iz stavka 
1. ili primjedbe država članica iz stavka 
1.b (novi) te Komisiji i relevantnim 
državama članicama dostaviti pisano 
objašnjenje u slučaju nepridržavanja 
mišljenja Komisije ili primjedaba država 
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članica.

Amandman 71

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5a. Ako gospodarski subjekti, 
organizacije civilnog društva ili socijalni 
partneri kao što su sindikati imaju 
relevantne informacije te bitne i 
opravdane razloge za zabrinutost u 
pogledu izravnih stranih ulaganja koji bi 
zbog sigurnosti i javnog reda mogli 
utjecati na projekte ili programe u 
interesu Unije, Komisiji mogu dostaviti te 
informacije. Komisija može prilikom 
izdavanja mišljenja uzeti u obzir te 
informacije.

Amandman 72

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5b. Ako najmanje jedna trećina država 
članica i Komisija smatraju da bi izravno 
strano ulaganje moglo utjecati na njihovu 
sigurnost ili javni poredak, država članica 
u kojoj se planira provesti ili je provedeno 
izravno strano ulaganje maksimalno će 
uzeti u obzir primjedbe ostalih država 
članica i mišljenje Komisije te će pružiti 
pisano obrazloženje.
U slučaju nepostupanja u skladu s tim 
primjedbama ili mišljenjima, Komisija će 
potaknuti dijalog između država članica 
koje su iznijele primjedbe i države članice 
u kojoj se planira provesti ili je provedeno 
izravno strano ulaganje.
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Amandman 73

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5c. Kako bi se unaprijedio dijalog 
između institucija Unije i kako bi se 
osigurala veća transparentnost i 
odgovornost, nadležni odbor Europskog 
parlamenta može pozvati Komisiju da 
izradi mišljenje o izravnom stranom 
ulaganju koje se planira provesti ili je 
provedeno u državi članici te da se pojavi 
pred odborom i raspravi o svim pitanjima 
koja se odnose na primjenu ove Uredbe, a 
posebno primjenu odredaba za pregled 
ulaganja koja mogu utjecati na projekte 
ili programe u interesu Unije u skladu s 
ovom Uredbom. Komisija obavještava 
Europski parlament o svojim aktivnostima 
koje je poduzela nakon primitka takvog 
zahtjeva.

Amandman 74

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje zatraže Komisija i druge 
države članice u skladu s člankom 8. 
stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. 
Komisiji i državama članicama koje su ih 
zatražile dostave bez nepotrebne odgode.

1. Države članice osiguravaju da se 
informacije koje zatraže Komisija i druge 
države članice u skladu s člankom 8. 
stavkom 4. i člankom 9. stavkom 2. 
Komisiji i državama članicama koje su ih 
zatražile dostave bez nepotrebne odgode, 
prema pravilima iz članka 346. UFEU-a. 
Te su informacije točne, sveobuhvatne i 
pouzdane, a njihova bi svrha trebala biti 
olakšavanje usporedivosti podataka.

Amandman 75

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2. – točka a
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) vlasničkoj strukturi stranog ulagača i 
poduzetnika u kojem se planira provesti ili 
je provedeno izravno strano ulaganje, 
uključujući informacije o krajnjem 
većinskom dioničaru ili dioničarima;

(a) vlasničkoj strukturi, sudjelovanju u 
kapitalu, prirodi izravnog stranog ulagača 
i krajnjeg ulagača i poduzetnika u kojem 
se planira provesti ili je provedeno izravno 
strano ulaganje, uključujući informacije o 
krajnjem većinskom dioničaru ili 
dioničarima;

Amandman 76

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) financiranju ulaganja, na temelju 
informacija koje su dostupne državi 
članici.

(e) financiranju ulaganja i njegovom 
izvoru, uključujući dokaz o njegovoj 
zakonitosti, na temelju najboljih 
informacija koje su dostupne državi 
članici.

Amandman 77

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Države članice i Komisija 
osiguravaju zaštitu povjerljivih 
informacija dobivenih u okviru primjene 
ove Uredbe.

2. Države članice i Komisija jamče 
najvišu razinu i standard zaštite 
povjerljivih informacija dobivenih u okviru 
primjene ove Uredbe, uzimajući u obzir 
osjetljive informacije i u skladu s 
odlukama Komisije (EU, Euratom) 
2015/443 i (EU, Euratom) 2015/444.

Amandman 78

Prijedlog uredbe
Članak 12. – naslov
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kontaktne točke Institucijske kontaktne točke za provjeru 
izravnih stranih ulaganja 

Amandman 79

Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Za provjeru izravnih stranih ulaganja svaka 
država članica imenuje kontaktnu točku za 
provjeru izravnih stranih ulaganja 
(„kontaktna točka za izravna strana 
ulaganja”). Komisija i ostale države 
članice moraju uključiti kontaktne točke 
za izravna strana ulaganja u sva pitanja 
povezana s provedbom ove Uredbe.

1. Za provjeru izravnih stranih ulaganja 
svaka država članica imenuje institucijsku 
kontaktnu točku za provjeru izravnih 
stranih ulaganja. Komisija i ostale države 
članice će te institucijske kontaktne točke 
za provjeru izravnih stranih ulaganja, 
koje su odgovorne za provjeru izravnih 
stranih ulaganja, uključiti u sva pitanja 
povezana s provedbom ove Uredbe te 
osigurati blisku suradnju između tih 
kontaktnih točaka, posebno s 
koordinacijskom skupinom za provjeru 
ulaganja.

Amandman 80

Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1a) Institucijske kontaktne točke za 
provjeru izravnih stranih ulaganja trebale 
bi biti u mogućnosti povezati se s dugim 
kontaktnim točkama koje su s istim ciljem 
uspostavljene u okviru Unije ili 
nacionalnog zakonodavstva radi 
promicanja umreženog razvoja.

Obrazloženje

Direktivom 2008/114 uspostavljaju se primjerice kontaktne točke za zaštitu ključne europske 
infrastrukture. Poveznice i povratne informacije između tih kontaktnih točaka ne zahtijevaju 
dodatna sredstva te će olakšati bolju razmjenu informacija.
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Amandman 81

Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1b) Institucijske kontaktne točke za 
provjeru izravnih stranih ulaganja 
moraju ispunjavati zahtjeve kao i 
nacionalni sustavi za provjeru ulaganja, 
primjerice u pogledu pristupa potrebnim 
informacijama, uloge koordiniranja te 
održavanja najvišeg standarda zaštite 
povjerljivih i osjetljivih informacija.

Obrazloženje

Institucijske kontaktne točke moraju imati iste obveze posebno u pogledu jamčenja sigurnosti 
informacija.

Amandman 82

Prijedlog uredbe
Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 12.a
Koordinacijska skupina za provjeru 

ulaganja
1. Uspostavlja se koordinacijska 
skupina za provjeru ulaganja kojom 
predsjeda predstavnik Komisije. Svaka 
država članica imenuje svojeg 
predstavnika u toj skupini.
2. Koordinacijska skupina za provjeru 
ulaganja okuplja predstavnike i 
stručnjake iz država članica i Komisije 
kako bi, između ostalog, razmjenjivali 
najbolje prakse, razmotrili probleme 
država članica u pogledu funkcioniranja 
njihovih sustava provjere te raspravljali o 
bilo kojem pitanju iz područja primjene 
ove Uredbe;
3. Lokalne vlasti, gospodarski subjekti, 
institucijski i politički dionici i tijela, 
organizacije civilnog društva, socijalni 
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partneri, kao što su sindikati, agencije 
Unije i tijela odgovorna za promicanje 
određenih regija, ili stručnjaci u području 
ekonomskih informacija, kao i 
predstavnici njihovih sustavâ za kontrolu 
trećih zemalja redovito se mogu pozivati 
kako bi iznijeli svoja iskustva.
4. Komisija potiče sudjelovanje 
Europskog parlamenta kao promatrača 
na svim relevantnim sastancima.

Amandman 83

Prijedlog uredbe
Članak 12.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 12.b
Međunarodna suradnja

Države članice i Komisija promiču 
suradnju u trgovinskim i investicijskim 
sporazumima s trećim zemljama te na 
međunarodnim forumima o primjeni 
postupaka provjere.

Amandman 84

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Najkasnije tri godina od stupanja na 
snagu ove Uredbe Komisija ocjenjuje 
primjenu Uredbe i o tome podnosi izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću. Države 
članice sudjeluju u tom postupku te 
Komisiji dostavljaju informacije potrebne 
za pripremu izvješća.

1. Najkasnije do... [tri godine od 
stupanja na snagu ove Uredbe] i svake tri 
godine nakon toga Komisija Europskom 
parlamentu i Vijeću podnosi izvješće u 
kojem ocjenjuje funkcioniranje i 
učinkovitost ove Uredbe. Države članice 
blisko sudjeluju u tom postupku te 
Komisiji dostavljaju informacije potrebne 
za pripremu izvješća.
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Amandman 85

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako se u izvješću preporučuje 
izmjena odredbi Uredbe, uz izvješće se 
može priložiti odgovarajući zakonodavni 
prijedlog.

2. Ako se u izvješću preporučuje 
izmjena odredbi ove Uredbe, uz izvješće se 
može priložiti odgovarajući zakonodavni 
prijedlog. Ako Komisija smatra da takva 
izmjena nije potrebna, svoju odluku mora 
opravdati Europskom parlamentu i 
Vijeću.

Amandman 86

Prijedlog uredbe
Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 13.a.

1. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s 
uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2. Ovlast za donošenje delegiranih 
akata iz članka 3. stavka 3. dodjeljuje se 
Komisiji na razdoblje od tri godine od… 
[datum stupanja na snagu ove Uredbe]. 
Komisija izrađuje izvješće o delegiranju 
ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja 
razdoblja od tri godine. Delegiranje 
ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja 
jednakog trajanja, osim ako se Europski 
parlament ili Vijeće tom produljenju 
usprotive najkasnije tri mjeseca prije 
kraja svakog razdoblja.
3. Europski parlament ili Vijeće u 
svakom trenutku mogu opozvati 
delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3. 
Odlukom o opozivu okončava se 
delegiranje ovlasti koje je u toj odluci 
navedeno. Opozivom se proizvode učinci 
od dana nakon dana objave spomenute 
odluke u Službenom listu Europske unije 
ili na kasniji dan naveden u spomenutoj 
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odluci. Odluka ne utječe na valjanost 
delegiranih akata koji su već na snazi.
4. Prije donošenja delegiranog akta 
Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje 
je imenovala svaka država članica u 
skladu s načelima utvrđenima u 
Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj 
izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5. Čim donese delegirani akt, Komisija 
ga istodobno priopćuje Europskom 
parlamentu i Vijeću.
6. Delegirani akt donesen na temelju 
članka 3. stavka 3. stupa na snagu samo 
ako ni Europski parlament ni Vijeće u 
roku od dva mjeseca od priopćenja tog 
akta Europskom parlamentu i Vijeću na 
njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako 
su prije isteka tog roka i Europski 
parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da 
neće podnijeti prigovore. Taj se rok 
produljuje za dva mjeseca na inicijativu 
Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman 87

Prijedlog uredbe
Prilog – alineja 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– EFSU
Uredba (EU) 2015/1017 od 
25. lipnja 2015. o Europskom fondu za 
strateška ulaganja, Europski savjetodavni 
centar za ulaganja, Europski portal 
projekata ulaganja i uredbe o izmjeni 
uredaba (EU) br. 1291/2013, (EU) br. 
1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu 
produljenja trajanja Europskog fonda za 
strateška ulaganja i uvođenja tehničkih 
poboljšanja za taj fond i Europski 
savjetodavni centar za ulaganja;
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Amandman 88

Prijedlog uredbe
Prilog – alineje od 6.b do 6.i (nove)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– SESAR – Jedinstveno europsko nebo:
Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. 
godine o utvrđivanju okvira za stvaranje 
jedinstvenog europskog neba (Okvirna 
uredba).
– Zajedničke tehnološke inicijative Unije, 
uključujući:
gorivne ćelije i vodik, aeronautiku i vodik, 
inicijativu za inovativne lijekove, 
elektroničke komponente i sustave za 
vodeći položaj Europe, bioindustriju, 
Shift2Rail.
– Instrument za povezivanje Europe:
Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. 
o uspostavi Instrumenta za povezivanje 
Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 
913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba 
(EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010.
– Akcijski plan 5G za Europu.
– Europski fond za obranu:
Komunikacija Komisije Europskom 
parlamentu, Vijeću, Europskom 
gospodarskom i socijalnom odboru i 
Odboru regija Pokretanje Europskog 
fonda za obranu (COM(2017)0295).
– Europski program industrijskog razvoja 
u području obrane:
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 
... o osnivanju europskog programa 
industrijskog razvoja u području obrane 
namijenjenog za potporu konkurentnosti i 
inovativnog kapaciteta obrambene 
industrije EU-a i Odluka Europskog 
obrambenog fonda i Europske komisije o 
financiranju Pripremnog djelovanja za 
istraživanja u području obrane (PADR);
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– Stalna strukturirana suradnja 
(PESCO):
Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2315 od 11. 
prosinca 2017. o uspostavi stalne 
strukturirane suradnje (PESCO) i 
utvrđivanju popisa država članica 
sudionica.
– Istraživački fond za ugljen i čelik:
Odluka Vijeća (EU) 2017/955 od 
29. svibnja 2017. o izmjeni 
Odluke 2008/376/EZ o usvajanju 
istraživačkog programa Istraživačkog 
fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim 
tehničkim smjernicama za taj program.
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