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GROZĪJUMI 001-088 
iesniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Ziņojums
Franck Proust A8-0198/2018
Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai

Regulas priekšlikums (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Tiesas 2017. gada 16. maija atzinumu 
Nr. 2/20151a,
_________________
1a Tiesas 2017. gada 16. maija atzinums 
Nr. 2/2015 (OV C 239, 24.7.2017., 3. lpp.).

Pamatojums

Ņemot vērā jaunāko judikatūru, ir lietderīgi precizēt, ka šī regula nevar attiekties uz 
portfeļieguldījumiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ārvalstu tiešie ieguldījumi veicina 
Savienības izaugsmi, palielinot tās 
konkurētspēju, radot darbvietas un 
apjomradītus ietaupījumus, ienesot 
kapitālu, tehnoloģijas, inovācijas un 
zinātību, kā arī atverot jaunus tirgus 
Savienības eksportam. Tie atbalsta 
Komisijas Investīciju plānā Eiropai 
izvirzīto mērķu sasniegšanu un dod 
ieguldījumu citos Savienības projektos un 
programmās.

(1) Ārvalstu tiešie ieguldījumi veicina 
Savienības izaugsmi, palielinot tās 
konkurētspēju, radot darbvietas un 
apjomradītus ietaupījumus, ienesot 
kapitālu, tehnoloģijas, inovācijas un 
zinātību, kā arī atverot jaunus tirgus 
Savienības eksportam. Tie atbalsta 
Investīciju plānā Eiropai izvirzīto mērķu 
sasniegšanu un dod ieguldījumu citos 
Savienības projektos un programmās.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savienībai un dalībvalstīm ir atvērta 
ieguldījumu vide, kas ir nostiprināta 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(“LESD”) un starptautiskajās saistībās, 
kuras Savienība un tās dalībvalstis ir 
uzņēmušās saistībā ar ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem.

(2) Savienībai un dalībvalstīm ir atvērta 
ieguldījumu vide, kas ir nostiprināta 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(“LESD”), atbilst Līguma par Eiropas 
Savienību (“LES”) 3. panta 5. punktam 
un ir nostiprināta starptautiskajās saistībās, 
kuras Savienība un tās dalībvalstis ir 
uzņēmušās saistībā ar ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Saskaņā ar starptautiskajām 
saistībām Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijā, kā arī tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos, kas noslēgti ar 
trešām valstīm, Savienība un dalībvalstis, 
ievērojot konkrētus nosacījumus, var 
pieņemt ierobežojošus pasākumus, kuri 

(3) Saskaņā ar starptautiskajām 
saistībām Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā, Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijā, kā arī tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumos, kas noslēgti ar 
trešām valstīm, Savienībai un dalībvalstīm, 
ievērojot konkrētus nosacījumus, ir 
iespējams pieņemt pasākumus tirgus 
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saistīti ar ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem.

pieejamības ierobežošanai attiecībā uz 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Vairākās dalībvalstīs ir izveidoti 
pasākumi, saskaņā ar kuriem tās var 
ierobežot kapitāla apriti starp dalībvalstīm 
un starp dalībvalstīm un trešām valstīm, 
pamatojoties uz sabiedriskās kārtības vai 
sabiedriskās drošības apsvērumiem. Šie 
pasākumi atspoguļo dalībvalstu mērķus un 
bažas saistībā ar ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, un tādējādi tiek pieņemti 
daudzi un darbības jomas un procedūru 
ziņā atšķirīgi pasākumi. Citās dalībvalstīs 
nav šādu mehānismu.

(4) Vairākās dalībvalstīs ir izveidoti 
pasākumi, saskaņā ar kuriem tām ir 
iespējams ierobežot kapitāla apriti starp 
dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un 
trešām valstīm, pamatojoties uz 
sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās 
drošības apsvērumiem. Šie pasākumi 
atspoguļo dalībvalstu mērķus un bažas 
saistībā ar ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, un tādējādi tiek pieņemti 
daudzi nesaskaņoti un darbības jomas un 
procedūru ziņā atšķirīgi pasākumi. 
Dalībvalstis, kurām nav šādu mehānismu, 
var izveidot savus mehānismus, 
pamatojoties uz jau pastāvošo valsts 
mehānismu darbību, saistībā ar tiem gūto 
pieredzi un labāko praksi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pašreiz nav visaptveroša ES līmeņa 
satvara attiecībā uz ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanu, pamatojoties uz 
valsts drošības vai sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem.

(5) Pašreiz nav visaptveroša Savienības 
līmeņa satvara attiecībā uz ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanu, pamatojoties uz 
valsts drošības vai sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, bet visi lielākie Savienības 
tirdzniecības partneri, to skaitā G7 valstis, 
ir izveidojuši šādus satvarus, izmantojot 
dažādus izvērtēšanas mehānismus, kas ir 
atšķirīgā mērā pārredzami, ierobežojoši 
un paredzami.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir svarīgi sniegt juridisko noteiktību 
un nodrošināt ES mēroga koordināciju un 
sadarbību, izveidojot satvaru ārvalstu tiešo 
ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem. Tas neskar faktu, ka 
vienīgi dalībvalstis ir atbildīgas par savas 
valsts drošību.

(7) Ar šo regulu būtu jāsniedz juridiskā 
noteiktība attiecībā uz dalībvalstu 
izvērtēšanas mehānismiem un jānodrošina 
ES mēroga koordinācija un sadarbība, 
izveidojot satvaru ārvalstu tiešo 
ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem. Tas neskar faktu, ka 
vienīgi dalībvalstis ir atbildīgas par savas 
valsts drošību. Juridiskā noteiktība būtu 
jānodrošina arī tam, ka Komisija uzrauga 
izvērtēšanas sistēmas trešās valstīs.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas satvaram būtu jānodrošina 
dalībvalstīm un Komisijai līdzekļus, ar ko 
visaptveroši novērst apdraudējumu 
drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un 
pielāgoties mainīgiem apstākļiem, 
vienlaikus saglabājot nepieciešamo 
elastību, dalībvalstīm izvērtējot ārvalstu 
tiešos ieguldījumus, pamatojoties uz 
drošības un sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, ņemot vērā to atšķirīgo 
stāvokli un katras valsts apstākļus.

(8) Ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas satvaram būtu jānodrošina 
dalībvalstīm un Komisijai juridiskie 
līdzekļi, cilvēkresursi un finanšu līdzekļi, 
kas vajadzīgi, lai visaptveroši novērstu 
apdraudējumu drošībai vai sabiedriskajai 
kārtībai un pielāgotos mainīgiem 
apstākļiem, vienlaikus saglabājot 
nepieciešamo elastību, kura ļauj 
dalībvalstīm izvērtēt ārvalstu tiešos 
ieguldījumus, pamatojoties uz drošības un 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, ņemot 
vērā to atšķirīgo stāvokli un katras valsts 
apstākļus, kā arī “zelta akcijas” un “zelta 
pilnvaras”.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
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9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Būtu jāaptver visdažādākie 
ieguldījumi, kas izveido vai saglabā 
stabilas un tiešas saiknes starp 
ieguldītājiem no trešām valstīm un 
uzņēmumiem, kuri veic saimniecisku 
darbību kādā dalībvalstī.

(9) Šai regulai būtu jāaptver 
visdažādākie ieguldījumi, tostarp ārvalstu 
valdību kontrolēti tiešie ieguldījumi 
neatkarīgi no to apjoma vai līdzdalības 
sliekšņa, ar kuriem izveido vai saglabā 
stabilas tiešas vai netiešas saiknes starp 
ārvalstu ieguldītāju neatkarīgi no tā, vai 
šāds ieguldītājs ir galīgais ieguldītājs, un 
uzņēmumiem, kas veic saimniecisku 
darbību dalībvalsts teritorijā, tās 
ekskluzīvajā ekonomikas zonā, kura par 
tādu deklarēta saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS), vai kontinentālajā 
šelfā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Dalībvalstīm būtu jāspēj veikt 
vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, lai novērstu 
iespēju apiet to izvērtēšanas mehānismus 
un lēmumus, ar ko aizsargā drošību vai 
sabiedrisko kārtību. Tam būtu jāattiecas uz 
ieguldījumiem Savienībā ar fiktīviem 
mehānismiem, kas nav saistīti ar 
ekonomisko realitāti un ar ko apiet 
izvērtēšanas mehānismus un izvērtēšanas 
lēmumus, ja ieguldītājs galu galā pieder 
kādai fiziskai personai vai uzņēmumam 
trešā valstī vai minētie to kontrolē. Tas 
neskar brīvību veikt uzņēmējdarbību un 
kapitāla brīvu apriti, kā noteikts LESD.

(10) Dalībvalstīm saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem būtu jāsaglabā, jāgroza, 
jāpastiprina vai jāpieņem pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai apzinātu un novērstu iespēju 
apiet to izvērtēšanas mehānismus un 
lēmumus, ar ko aizsargā drošību un 
sabiedrisko kārtību. Tam būtu jāattiecas uz 
ieguldījumiem Savienībā ar fiktīviem 
mehānismiem, kas nav saistīti ar 
ekonomisko realitāti un ar ko apiet 
izvērtēšanas mehānismus un izvērtēšanas 
lēmumus, arī gadījumos, ja īpašumtiesību 
struktūra vai citas būtiskas ieguldītāja 
īpašības ir būtiski mainījušās, ja 
ieguldītājs darbojas kā starpnieks vai ja 
uzņēmums galu galā pieder kādai fiziskai 
personai vai uzņēmumam trešā valstī vai 
minētie to kontrolē. Dalībvalstīm būtu 
jāinformē Komisija par visiem 
pasākumiem, ko tās veikušas, lai apiešanu 
novērstu. Tas neskar brīvību veikt 
uzņēmējdarbību un kapitāla brīvu apriti, kā 
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noteikts LESD.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Komisijai un dalībvalstīm šīs 
regulas satvarā būtu jāveicina sadarbība 
un trešo valstu saistību uzņemšanās 
izvērtēšanas procedūru piemērošanas 
jomā, izmantojot tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumus un 
starptautiskajos forumos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai vadītu dalībvalstis un Komisiju 
šīs regulas piemērošanā, ir lietderīgi sniegt 
sarakstu ar faktoriem, ko var ņemt vērā, 
izvērtējot ārvalstu tiešos ieguldījumus, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem. Šis saraksts arī 
uzlabos izvērtēšanas procesa pārredzamību 
ieguldītājiem, kuri ir veikuši vai apsver 
iespēju veikt ārvalstu tiešos ieguldījumus 
Savienībā. Šim sarakstam ar faktoriem, kas 
var ietekmēt drošību vai sabiedrisko 
kārtību, būtu jāpaliek neizsmeļošam.

(11) Lai vadītu dalībvalstis un Komisiju 
šīs regulas piemērošanā, ir lietderīgi sniegt 
sarakstu ar faktoriem, ko varētu ņemt vērā, 
izvērtējot ārvalstu tiešos ieguldījumus, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem. Šis saraksts arī 
uzlabotu izvērtēšanas procesa 
pārredzamību ieguldītājiem, kuri ir veikuši 
vai apsver iespēju veikt ārvalstu tiešos 
ieguldījumus Savienībā. Šim sarakstam ar 
faktoriem, kas varētu ietekmēt drošību vai 
sabiedrisko kārtību, būtu jāpaliek 
neizsmeļošam.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Nosakot, vai ārvalstu tiešie (12) Nosakot, vai ārvalstu ieguldījumi 
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ieguldījumi var ietekmēt drošību vai 
sabiedrisko kārtību, dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāspēj ņemt vērā visus 
attiecīgos faktorus, tostarp ietekmi uz 
kritisku infrastruktūru, tehnoloģijām, 
tostarp svarīgām pamattehnoloģijām, un 
izejvielām, kas ir būtiskas drošības vai 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai un kā 
traucēšanai, zudumam vai iznīcināšanai 
būtu ievērojama ietekme kādā dalībvalstī 
vai Savienībā. Šajā sakarā dalībvalstīm 
un Komisijai vajadzētu būt arī iespējai 
ņemt vērā to, vai ārvalstu ieguldītāju tieši 
vai netieši kontrolē (piemēram, sniedzot 
būtisku finansējumu, tostarp subsīdijas) 
kādas trešās valsts valdība.

varētu ietekmēt drošību vai sabiedrisko 
kārtību, dalībvalstīm un Komisijai jo īpaši 
būtu jāņem vērā tas, vai piedāvājums tiek 
traucēts, netiek nodrošināts, ir zudis vai 
iznīcināts, un tas varētu ietekmēt 
dalībvalsti vai Savienību, tas, vai ārvalstu 
ieguldītāju tieši vai netieši kontrolē trešās 
valsts valdība, vai ieguldījumus kontrolē 
ārvalsts valdība, vai ārvalstu ieguldījumi 
ir daļa no trešās valsts vadīta projekta, 
programmas vai ekonomiskās nozares vai 
politiskās stratēģijas ar mērķi iegūt vai 
nodot svarīgas pamattehnoloģijas vai 
zināšanas vai atbalstīt stratēģiskas valsts 
intereses. Tam būtu jāattiecas arī uz 
gadījumiem, kad ieguldītājs jau ir bijis 
iesaistīts ieguldījumu projektos, kas 
ietekmē kādas dalībvalsts drošību vai 
sabiedrisko kārtību.
Dalībvalstis un Komisija, pamatojoties uz 
drošības vai sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, var ņemt vērā arī iespējamo 
ietekmi uz cita starpā kritisku un 
stratēģisku infrastruktūru, kritiskām un 
stratēģiskām tehnoloģijām, Savienības 
stratēģisko autonomiju, piekļuvi sensitīvai 
informācijai vai Savienības pilsoņu 
personas datiem, plašsaziņas līdzekļu 
plurālismu un neatkarību, vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem un vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Nosakot, vai ārvalstu ieguldījumi 
varētu ietekmēt drošību vai sabiedrisko 
kārtību, dalībvalstis un Komisija varētu 
arī ņemt vērā kontekstu un apstākļus, 
kādos tiek vai tika veikti ieguldījumi, cita 
starpā arī to, vai ieguldījumi varētu 
veicināt monopolstruktūras izveidi, vai 
ārvalstu ieguldītāja izcelsmes valstī ir 
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atvērts, ierobežots vai slēgts tirgus, vai 
pastāv savstarpība un vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un vai pastāv risks, 
ka tiks pārkāpti starptautiskie 
cilvēktiesību instrumenti vai SDO 
pamatstandarti. Pārbaude būtu jāveic, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
informāciju, kam vajadzētu būt precīzai, 
visaptverošai un uzticamai.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Dalībvalstis var atļaut ekonomikas 
dalībniekiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām vai sociālajiem partneriem, 
piemēram, arodbiedrībām, pieprasīt 
dalībvalstīm apsvērt iespēju sākt 
izvērtēšanu, neskarot dažādas sistēmas, 
kas dod lielākas procesuālās iesaistes 
iespēju.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Ja ekonomikas dalībniekiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai 
sociālajiem partneriem, piemēram, 
arodbiedrībām, ir attiecīga informācija 
vai būtiskas un pienācīgi pamatotas bažas 
par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
varētu ietekmēt Savienības interešu 
projektus vai programmas, pamatojoties 
uz drošības un sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, tiem vajadzētu būt iespējai 
sniegt Komisijai minēto informāciju. 
Komisija, sniedzot atzinumu, var 
pienācīgi ņemt vērā minēto informāciju.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ir lietderīgi noteikt dalībvalstu 
veiktas ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas procesuālā satvara būtiskos 
elementus, lai ļautu ieguldītājiem, 
Komisijai un citām dalībvalstīm saprast, kā 
šādus ieguldījumus būtu jāizvērtē, un lai 
nodrošinātu, ka šie ieguldījumi tiek 
izvērtēti pārredzami un bez diskriminācijas 
starp trešām valstīm. Starp šiem 
elementiem būtu jābūt vismaz izvērtēšanas 
termiņam un iespējai ārvalstu ieguldītājiem 
vērsties pēc tiesiskās aizsardzības saistībā 
ar izvērtēšanas lēmumiem.

(13) Ir lietderīgi noteikt dalībvalstu 
veiktas ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas procesuālā satvara būtiskos 
elementus, lai ļautu ieguldītājiem, 
Komisijai un citām dalībvalstīm saprast, kā 
šādi ieguldījumi varētu tikt izvērtēti 
pārredzamā veidā un bez diskriminācijas 
starp trešām valstīm. Starp šiem 
elementiem vajadzētu būt vismaz 
izvērtēšanas termiņam un iespējai ārvalstu 
ieguldītājiem saskaņā ar dalībvalstu 
tiesību aktiem vērsties pēc tiesiskās 
aizsardzības dalībvalstu iestādēs un tiesās, 
iebilstot pret izvērtēšanas lēmumiem.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāizveido mehānisms, kas ļauj 
dalībvalstīm sadarboties un sniegt 
savstarpēju palīdzību, ja ārvalstu tiešie 
ieguldījumi vienā dalībvalstī var ietekmēt 
drošību vai sabiedrisko kārtību citās 
dalībvalstīs. Dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai sniegt piezīmes tai dalībvalstij, 
kurā ieguldījumi plānoti vai jau ir īstenoti, 
neatkarīgi no tā, vai dalībvalstīs, kas sniedz 
piezīmes, vai dalībvalstīs, kurās 
ieguldījumi plānoti vai jau ir īstenoti, ir 
izvērtēšanas mehānisms vai tās izvērtē 
konkrēto ieguldījumu. Dalībvalstu 
sniegtās piezīmes būtu jānosūta arī 
Komisijai. Komisijai vajadzētu būt arī 
iespējai attiecīgā gadījumā sniegt 
atzinumu dalībvalstij, kurā ieguldījumi 
plānoti vai jau ir īstenoti, neatkarīgi no tā, 
vai šai dalībvalstij ir izvērtēšanas 
mehānisms, vai tā izvērtē konkrētos 

(14) Būtu jāizveido mehānisms, kas ļauj 
dalībvalstīm sadarboties un sniegt 
savstarpēju palīdzību, ja ārvalstu tiešie 
ieguldījumi vienā dalībvalstī varētu 
ietekmēt drošību vai sabiedrisko kārtību 
citās dalībvalstīs. Dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai sniegt piezīmes tai dalībvalstij, 
kurā ieguldījumi plānoti vai jau ir īstenoti, 
neatkarīgi no tā, vai dalībvalstīs, kas sniedz 
piezīmes, vai dalībvalstīs, kurās 
ieguldījumi plānoti vai jau ir īstenoti, ir 
izvērtēšanas mehānisms, vai arī tās izvērtē 
konkrētos ieguldījumus. Minētās piezīmes 
būtu vienlaikus jānosūta arī visām pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai, kurai tad 
vajadzētu būt iespējai sniegt atzinumu 
dalībvalstij, kurā ieguldījumi plānoti vai 
jau ir īstenoti, neatkarīgi no tā, vai šai 
dalībvalstij ir izvērtēšanas mehānisms, vai 
arī tā izvērtē konkrētos ieguldījumus. Šis 
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ieguldījumus, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
citas dalībvalstis ir sniegušas piezīmes.

atzinums būtu vienlaikus jānosūta visām 
pārējām dalībvalstīm, un tas nebūtu 
jāpublisko. Dalībvalstij vajadzētu būt 
iespējai lūgt Komisijai atzinumu vai citām 
dalībvalstīm piezīmes par ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, kas tiek veikti tās 
teritorijā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Turklāt Komisijai vajadzētu būt 
iespējai izvērtēt ārvalstu tiešos 
ieguldījumus, kas varētu ietekmēt 
Savienības interešu projektus un 
programmas, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem. Tas 
sniegtu Komisijai instrumentu, ar kuru 
aizsargāt projektus un programmas, kas 
kalpo visai Savienībai un dod nozīmīgu 
ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, 
nodarbinātībā un konkurētspējā. Tam jo 
īpaši būtu jāattiecas uz projektiem un 
programmām, kur ir iesaistīts ievērojams 
ES finansējums vai kas ir izveidotas ar 
Savienības tiesību aktiem par kritisku 
infrastruktūru, kritiskām tehnoloģijām vai 
kritiskiem resursiem. Lielākai skaidrībai 
pielikumā būtu jāsniedz indikatīvs saraksts 
ar Savienības interešu projektiem vai 
programmām, saistībā ar ko Komisija var 
veikt ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanu.

(15) Turklāt Komisijai vajadzētu izvērtēt 
ārvalstu tiešos ieguldījumus, kas varētu 
ietekmēt Savienības interešu projektus un 
programmas, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem. Tas 
sniegtu Komisijai instrumentu, ar kuru 
aizsargāt projektus un programmas, kas 
kalpo visai Savienībai un dod nozīmīgu 
ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, 
nodarbinātībā un konkurētspējā. Tam jo 
īpaši būtu jāattiecas uz projektiem un 
programmām, kur ir iesaistīts ievērojams 
ES finansējums vai kas ir izveidotas ar 
Savienības tiesību aktiem par kritisku un 
stratēģisku infrastruktūru, kritiskām un 
stratēģiskām tehnoloģijām un kritiskiem 
un stratēģiskiem resursiem. Lielākai 
skaidrībai pielikumā būtu jāsniedz 
neizsmeļošs saraksts ar Savienības interešu 
projektiem un programmām, saistībā ar ko 
Komisija var veikt ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanu. Komisija būtu 
jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus šāda 
saraksta atjaunināšanai.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai veicinātu dialogu starp 
Savienības iestādēm, Eiropas Parlamenta 
kompetentajai komitejai vajadzētu būt 
iespējai aicināt Komisiju sniegt atzinumu 
par dalībvalstī plānotiem vai jau veiktiem 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem. 
Komisijai būtu jāinformē Eiropas 
Parlaments par savu rīcību pēc šāda 
pieprasījuma saņemšanas.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ja Komisija uzskata, ka ārvalstu 
tiešie ieguldījumi varētu ietekmēt 
Savienības interešu projektus vai 
programmas, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, 
Komisijai vajadzētu būt iespējai samērīgā 
termiņā vērsties ar atzinumu pie tām 
dalībvalstīm, kurās šādi ieguldījumi tiek 
plānoti vai jau ir īstenoti. Dalībvalstīm būtu 
šāds atzinums maksimāli jāņem vērā un 
saskaņā ar to lojālas sadarbības pienākumu 
atbilstīgi LES 4. panta 3. punktam jāsniedz 
Komisijai paskaidrojums, ja tās atzinumu 
neievēro Komisijai vajadzētu būt arī 
iespējai pieprasīt no šīm dalībvalstīm 
informāciju, kas tai vajadzīga šādu 
ieguldījumu izvērtēšanai.

(16) Ja Komisija vai viena vai vairākas 
dalībvalstis uzskata, ka ārvalstu tiešie 
ieguldījumi varētu ietekmēt Savienības 
interešu projektus vai programmas, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem, Komisijai samērīgā 
termiņā būtu jāsniedz atzinums tām 
dalībvalstīm, kurās šādi ieguldījumi tiek 
plānoti vai jau ir īstenoti, un šādām 
dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai sniegt 
piezīmes tām dalībvalstīm, kurās šādi 
ieguldījumi tiek plānoti vai jau ir īstenoti. 
Atzinums, kas nebūtu jāpublisko, būtu 
vienlaikus jānosūta pārējām dalībvalstīm. 
Dalībvalstīm būtu šāds atzinums maksimāli 
jāņem vērā un saskaņā ar to lojālas 
sadarbības pienākumu atbilstīgi LES 
4. panta 3. punktam rakstiski jāsniedz 
Komisijai un attiecīgajām dalībvalstīm 
paskaidrojums, ja tās atzinumu neievēro. 
Komisijai vajadzētu būt arī iespējai 
pieprasīt no šīm dalībvalstīm informāciju, 
kas tai vajadzīga šādu ieguldījumu 
izvērtēšanai. Dalībvalstij vajadzētu būt 
iespējai lūgt Komisijai atzinumu vai citām 
dalībvalstīm piezīmes par ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, kas tiek veikti tās 
teritorijā.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ja vismaz trešā daļa dalībvalstu 
uzskata, ka ārvalstu tiešie ieguldījumi 
varētu ietekmēt to drošību vai sabiedrisko 
kārtību, vai ja vismaz trešā daļa 
dalībvalstu un Komisija uzskata, ka tiek 
ietekmēti Savienības interešu projekti vai 
programmas, pamatojoties uz drošības un 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, 
dalībvalstīm būtu maksimāli jāņem vērā 
Komisijas atzinums un citu dalībvalstu 
piezīmes un jāsniedz rakstisks 
paskaidrojums Komisijai un attiecīgajām 
dalībvalstīm. Ja minētās piezīmes vai 
atzinumi netiek ievēroti, Komisijai būtu 
jātiecas veicināt dialogu starp 
dalībvalstīm, kas sniegušas piezīmes, un 
dalībvalsti, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai veicinātu sadarbību ar citām 
dalībvalstīm un ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanu, ko veic Komisija, dalībvalstīm 
būtu Komisijai jāpaziņo savi izvērtēšanas 
mehānismi un jebkādi to grozījumi, kā arī 
regulāri jāziņo par savu izvērtēšanas 
mehānismu iedarbināšanu. Tā paša 
iemesla dēļ arī dalībvalstīm, kurām nav 
izvērtēšanas mehānisma, būtu jāziņo par 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
notikuši to teritorijā, pamatojoties uz tām 
pieejamo informāciju.

(17) Lai veicinātu sadarbību ar citām 
dalībvalstīm un ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanu, ko veic Komisija, un lai 
uzlabotu dalībvalstu sniegto datu 
uzticamību un salīdzināmību, dalībvalstīm 
būtu Komisijai jāpaziņo savi izvērtēšanas 
mehānismi un jebkādi to grozījumi, kā arī 
regulāri jāziņo par savu izvērtēšanas 
mehānismu piemērošanu. Tā paša iemesla 
dēļ arī dalībvalstīm, kurām nav 
izvērtēšanas mehānisma, būtu jāziņo par 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
notikuši to teritorijā, to ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā vai kontinentālajā šelfā, 
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pamatojoties uz tām pieejamo informāciju. 
Tām arī būtu jāsniedz informācija par 
pasākumiem, kas veikti, lai iegūtu šādu 
informāciju.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šim nolūkam svarīgi ir arī visās 
dalībvalstīs nodrošināt informācijas 
minimumu un koordināciju saistībā ar 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
ietilpst šīs regulas darbības jomā. Pēc 
dalībvalstu vai Komisijas pieprasījuma 
dalībvalstīm, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi tiek plānoti vai jau ir īstenoti, 
šī informācija būtu jādara pieejama. 
Attiecīgā informācija ietver tādus aspektus 
kā ārvalstu ieguldītāju īpašumtiesību 
struktūra un plānoto vai jau īstenoto 
ieguldījumu finansējums, kā arī 
informācija par trešo valstu piešķirtām 
subsīdijām, ja šāda informācija ir pieejama.

(18) Šim nolūkam svarīgi ir arī visās 
dalībvalstīs, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi tiek plānoti vai jau ir īstenoti, 
pēc dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma 
nodrošināt informācijas minimumu un 
koordināciju saistībā ar ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas ietilpst šīs regulas 
darbības jomā. Attiecīgā informācija ietver 
tādus aspektus kā ārvalstu ieguldītāju 
īpašumtiesību struktūra un plānoto vai jau 
īstenoto ieguldījumu finansējums, kā arī 
informācija par trešo valstu piešķirtām 
subsīdijām, ja šāda informācija ir pieejama. 
Šāda informācija būtu jāsniedz saskaņā 
ar LESD 346. pantā paredzētajiem 
noteikumiem. Tai vajadzētu būt precīzai, 
visaptverošai un uzticamai, un ar to būtu 
jācenšas sekmēt datu salīdzināmību.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Saziņa un sadarbība dalībvalstu un 
Savienības līmenī būtu jāstiprina, katrā 
dalībvalstī izveidojot kontaktpunktus 
ārvalstu tiešo ieguldījumu jautājumos.

(19) Saziņa un sadarbība dalībvalstu un 
Savienības līmenī būtu jāstiprina, katrā 
dalībvalstī izveidojot institucionālos 
kontaktpunktus ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas jautājumos un īpašu 
Ieguldījumu izvērtēšanas koordinācijas 
grupu.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu konfidenciālas un citas 
sensitīvas informācijas aizsardzību.

(20) Dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina visas attiecīgo ārvalstu 
ieguldītāju un Savienības uzņēmuma 
sniegtās konfidenciālās informācijas 
aizsardzība visaugstākajā līmenī.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Dalībvalstīm būtu jāsniedz 
Komisijai gada ziņojums par ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, kas īstenoti to 
teritorijā, to ekskluzīvajā ekonomikas 
zonā vai kontinentālajā šelfā, 
pamatojoties uz labāko pieejamo 
informāciju. Tām būtu jāsniedz arī 
informācija par pasākumiem, kas veikti, 
lai šādu informāciju iegūtu. Pamatojoties 
uz šiem gada ziņojumiem, Komisijai būtu 
jāizstrādā gada ziņojums, kurā izklāstīts 
vispārējais stāvoklis ieguldījumu jomā 
Savienībā, arī attiecībā uz šīs regulas 
īstenošanu, un tas jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam. Minētais ziņojums būtu 
jāpublisko.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Komisijai ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāiesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojums par tās piemērošanu. Ja 

(21) Komisijai ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi 
trijos gados būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums, kurā 
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ziņojumā ierosināts grozīt šīs regulas 
noteikumus, tam var attiecīgā gadījumā 
pievienot tiesību akta priekšlikumu.

novērtēta šīs regulas darbība un 
efektivitāte. Novērtējumā būtu jāiekļauj 
arī tādas ilgtermiņa ekonomiskās 
kontroles spējas, kuras nav ārvalstu tiešie 
ieguldījumi un kuru izmantošanas 
rezultātā, slēdzot publisku līgumu, tiek 
iegūtas ilgstošas un tiešas ietekmes spējas, 
kas ļauj pārvaldīt vai kontrolēt Savienības 
interešu projektus vai programmas, kā 
definēts šajā regulā. Ja ziņojumā ierosināts 
grozīt šīs regulas noteikumus, tam var 
attiecīgā gadījumā pievienot tiesību akta 
priekšlikumu, un visos citos gadījumos 
būtu jāinformē Eiropas Parlaments un 
Padome.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai atjauninātu minēto Savienības 
interešu projektu un programmu 
sarakstu, Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras saskaņā ar LESD 290. pantu 
pieņemt aktus attiecībā uz šīs regulas 
pielikuma grozīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbu, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Lai jo īpaši 
nodrošinātu vienlīdzīgu līdzdalību 
deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas 
Parlaments un Padome visus dokumentus 
saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 
ir sistemātiska piekļuve Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. “ārvalstu tiešie ieguldījumi” ir 
jebkāda veida ieguldījumi, kurus ārvalstu 
ieguldītājs veic ar mērķi izveidot vai 
saglabāt stabilas un tiešas saiknes starp 
ārvalstu ieguldītāju un uzņēmēju vai 
uzņēmumu, kam kapitāls ir darīts pieejams 
saimnieciskas darbības veikšanai kādā 
dalībvalstī, tostarp ieguldījumi, kuri 
nodrošina faktisku dalību saimniecisku 
darbību veicošā uzņēmuma pārvaldībā vai 
kontrolē;

(1) “ārvalstu tiešie ieguldījumi” ir 
jebkāda veida ieguldījums neatkarīgi no tā 
apjoma vai līdzdalības sliekšņa, kuru 
ārvalstu ieguldītājs neatkarīgi no tā, vai 
šāds ieguldītājs ir galīgais ieguldītājs, veic 
ar mērķi izveidot vai saglabāt stabilas un 
tiešas vai netiešas saiknes starp ārvalstu 
ieguldītāju un uzņēmēju vai uzņēmumu, 
kam kapitāls ir darīts pieejams 
saimnieciskas darbības veikšanai kādas 
dalībvalsts teritorijā, tās ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā, kura deklarēta saskaņā 
ar ANO Jūras tiesību konvenciju 
(UNCLOS), vai kontinentālajā šelfā, 
tostarp ieguldījumi, kas nodrošina faktisku 
dalību saimniecisku darbību veicošā 
uzņēmuma pārvaldībā vai tiešā vai netiešā 
kontrolē;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) “ārvalsts valdības kontrolēti tiešie 
ieguldījumi” ir jebkādi ārvalstu tiešie 
ieguldījumi, kuru rezultātā ārvalsts 
valdība vai struktūra, ko kontrolē ārvalsts 
valdība vai kas rīkojas ārvalsts valdības 
vārdā vai saskaņā ar tās norādījumiem, 
varētu kontrolēt jebkādu juridisku 
personu, kura ir dibināta Savienībā;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “ārvalstu ieguldītājs” ir trešās valsts 
fiziska persona vai trešās valsts uzņēmums, 
kas gatavojas veikt vai jau ir veicis ārvalstu 
tiešos ieguldījumus;

(2) “ārvalstu ieguldītājs” ir trešās valsts 
fiziska vai juridiska persona vai trešās 
valsts uzņēmums, valstspiederīgais vai 
valsts iestāde, kas gatavojas veikt vai jau ir 
veicis ārvalstu tiešos ieguldījumus, 
neatkarīgi no tā, vai tas ir galīgais 
ieguldītājs vai starpnieks, kurš pārstāv 
minēto trešās valsts ieguldītāju;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. “izvērtēšana” ir procedūra, kas ļauj 
novērtēt, izmeklēt, atļaut, izvirzīt 
nosacījumus, aizliegt vai likvidēt ārvalstu 
tiešos ieguldījumus;

(3) “izvērtēšana” ir procedūra, kas ļauj 
novērtēt, izmeklēt, atļaut, izvirzīt 
nosacījumus, aizliegt vai likvidēt ārvalstu 
tiešos ieguldījumus un kā izpildes 
laikposms sākas, tiklīdz attiecīgās iestādes 
ir saņēmušas visu izvērtēšanas uzsākšanai 
nepieciešamo informāciju;

Pamatojums

Jānovērš tas, ka ārvalstu investori nenosūta visu izvērtēšanai nepieciešamo informāciju ar 
mērķi novilcināt laiku līdz termiņam. Tādēļ izvērtēšanas termiņam jāsākas no brīža, kad ir 
iesniegti visa informācija, kas nepieciešama, lai dokumentācija būtu pilnīga.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var uzturēt, grozīt vai 
ieviest mehānismus, lai izvērtētu ārvalstu 
tiešos ieguldījumus, pamatojoties uz 
drošības vai sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, saskaņā ar šajā regulā 
izklāstītajiem noteikumiem.

1. Dalībvalstis saskaņā ar šīs regulas 
noteikumiem var uzturēt, grozīt, 
pastiprināt vai ieviest mehānismus, ar ko 
izvērtē ārvalstu tiešos ieguldījumus, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem.
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Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, pamatojoties uz drošības 
un sabiedriskās kārtības apsvērumiem, var 
izvērtēt ārvalstu tiešos ieguldījumus, kas 
varētu ietekmēt Savienības interešu 
projektus vai programmas.

2. Komisija, pamatojoties uz drošības 
un sabiedriskās kārtības apsvērumiem, 
izvērtē ārvalstu tiešos ieguldījumus, kas 
varētu ietekmēt Savienības interešu 
projektus vai programmas.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības interešu projekti vai 
programmas jo īpaši ietver tos projektus un 
programmas, kurās iesaistīts liels ES 
finansējuma apjoms vai liela ES 
finansējuma daļa, vai uz kurām attiecas 
Savienības tiesību akti par kritisku 
infrastruktūru, kritiskām tehnoloģijām vai 
kritiskiem resursiem. Regulas 1. pielikumā 
ir iekļauts indikatīvs saraksts ar Savienības 
interešu projektiem vai programmām.

3. Savienības interešu projekti vai 
programmas jo īpaši ietver tos projektus un 
programmas, kurās iesaistīts ES 
finansējums vai uz kurām attiecas 
Savienības tiesību akti par kritisku un 
stratēģisku infrastruktūru, tehnoloģijām, 
tostarp svarīgām pamattehnoloģijām, un 
kritiskiem resursiem, kas ir būtiski 
drošībai vai sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai. Regulas pielikumā ir iekļauts 
neizsmeļošs saraksts ar Savienības interešu 
projektiem vai programmām. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 13.a pantu, lai grozītu šo 
regulu, atjauninot pielikumā noteikto 
sarakstu.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Faktori, ko var ņemt vērā izvērtēšanā Faktori, ko ņem vērā izvērtēšanā
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Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanā, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem, dalībvalstis un 
Komisija var apsvērt iespējamo ietekmi 
inter alia uz:

1. Ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanā, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, 
dalībvalstis un Komisija var apsvērt 
iespējamo ietekmi cita starpā uz:

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kritisko infrastruktūru, tostarp 
saistībā ar enerģētiku, transportu, 
sakariem, datu glabāšanu, telpas vai 
finanšu infrastruktūru, kā arī paaugstināta 
riska iekārtām;

a) kritisko un stratēģisko infrastruktūru, 
gan fizisko, gan virtuālo, cita starpā 
saistībā ar energosadali un ūdensapgādi, 
transporta tīkliem, ostām, dzelzceļu, 
lidostām un kuģu būvētavām, transporta 
pakalpojumiem, sakariem un plašsaziņas 
līdzekļiem, aviācijas un kosmosa 
infrastruktūru, datu glabāšanas iekārtām, 
liela apjoma datu analīzi, vēlēšanu 
infrastruktūru, finanšu pakalpojumu 
infrastruktūru, kā arī paaugstināta riska 
struktūrām;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kritiskām tehnoloģijām, tostarp 
mākslīgo intelektu, robotiku, pusvadītājiem 
ar iespējamu divējādu lietojumu, 
kiberdrošību, kosmosa vai 

b) kritiskām un stratēģiskām 
tehnoloģijām, cita starpā mākslīgo 
intelektu, robotiku, kvantu tehnoloģiju, 
nanotehnoloģijām, biotehnoloģijām un 
medicīnas tehnoloģijām, informācijas un 
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kodoltehnoloģiju; komunikācijas tehnoloģijām (IKT), 
mikroshēmām, pusvadītājiem, enerģijas 
uzglabāšanu, precēm ar divējādu 
lietojumu, aizsardzību, kiberdrošību un 
kibertehnoloģijām, autobūves nozares, 
dzelzceļa, aaeronautikas tehnoloģijām vai 
kodoltehnoloģijām, pētniecības un 
izstrādes struktūrām;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kritisku resursu piegādes drošību;   c) Savienības stratēģisko autonomiju, 
kritisku resursu piegādes drošību un 
nepārtrauktību, cita starpā attiecībā uz 
precēm, izejvielām, retzemju elementiem, 
lauksaimniecības resursiem, 
lauksaimniecības zemi un 
lauksaimniecības pārtikas ražošanu, vai

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piekļuvi sensitīvai informācijai vai 
spēju kontrolēt sensitīvu informāciju.

d) piekļuvi sensitīvai informācijai vai 
Savienības pilsoņu personas datiem, 
tostarp personas datiem attiecībā uz 
veselību, kā arī spēju kontrolēt liela 
apjoma vai sensitīvu informāciju;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) plašsaziņas līdzekļu plurālismu un 
neatkarību, vispārējas nozīmes 
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pakalpojumiem un vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, kultūras pakalpojumiem, 
tostarp audiovizuālajiem pakalpojumiem, 
kā arī sporta infrastruktūru un derību 
pakalpojumiem, un kultūras mantojumu.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot, vai ārvalstu tiešie ieguldījumi 
varētu ietekmēt drošību vai sabiedrisko 
kārtību, dalībvalstis un Komisija var ņemt 
vērā to, vai ārvalstu ieguldītāju kontrolē 
trešās valsts valdība, tostarp sniedzot 
būtisku finansējumu.

2. Nosakot, vai ārvalstu tiešie 
ieguldījumi varētu ietekmēt drošību vai 
sabiedrisko kārtību, dalībvalstis un 
Komisija jo īpaši ņem vērā to, vai:

a) pastāv risks, ka piedāvājums tiks 
traucēts, netiks nodrošināts, zudīs vai tiks 
iznīcināts un tas varētu ietekmēt 
dalībvalsti vai Savienību;
b) ārvalstu ieguldītāju tieši vai netieši 
kontrolē trešās valsts valdība, valsts 
struktūras vai bruņotie spēki un/vai tas 
īsteno valsts vadītus ārēji orientētus 
projektus vai programmas vai ārvalsts 
valdības kontrolētus tiešos ieguldījumus 
ar stratēģiskiem rūpniecības mērķiem, 
iegūst vai nodod svarīgas 
pamattehnoloģijas vai zināšanas, atbalsta 
stratēģiskas valsts intereses, tostarp 
saistībā ar īpašumtiesību struktūru vai 
sniedzot būtisku finansējumu, kas var būt 
subsīdijas, pagarināti kredīti un 
aizdevumi, ko izsniedz trešās valsts 
valdība vai valstij piederoša finanšu 
iestāde, un/vai tā lēmumu pieņemšana 
tiek politiski ietekmēta;
c) ieguldītājs jau ir bijis iesaistīts 
ieguldījumu projektos, kas apdraud 
dalībvalsts drošību vai sabiedrisko 
kārtību.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punkta piemērošanas 
nolūkā dalībvalstis un Komisija cita 
starpā var ņemt vērā arī šādus faktorus:
a) kontekstu un apstākļus, kādos tiek 
vai tika veikti ieguldījumi, tostarp to, vai 
ieguldītāja izcelsmes valstī attiecīgā 
nozare tiek uzskatīta par stratēģisku 
nozari;
b) vai pastāv nopietns un leģitīms risks, 
ka ārvalstu ieguldītājs ir iesaistīts 
nelikumīgā vai noziedzīgā darbībā, 
piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā, līdzekļu novirzīšanā, 
korupcijā, terorisma finansēšanā, 
organizētajā noziedzībā, intelektuālā 
īpašuma tiesību pārkāpumos vai 
starptautisko cilvēktiesību instrumentu un 
SDO darba pamatstandartu pārkāpumos;
c) vai tā uzņēmuma statūtos, kurā veic 
ieguldījumus, ir iekļauta īpašumtiesību 
maiņas klauzula;
d) vai ieguldījumi varētu nostiprināt 
monopolstruktūru vai vērtības ķēdes 
kontroli vai arī veicināt šādas struktūras 
vai kontroles izveidi, piemēram, paziņojot 
visu Komisijas analizēto tādu 
uzņēmējsabiedrību apvienošanos 
sarakstu, kurās iesaistīti trešo valstu 
uzņēmumi, kā arī paziņojot visu valsts 
konkurences iestāžu analizēto tādu 
uzņēmējsabiedrību apvienošanos 
sarakstu, kurās iesaistīts tas pats 
uzņēmums;
e) vai ārvalstu ieguldītāja izcelsmes 
valsts tirgus ir atvērts, ierobežots vai slēgts 
un vai pastāv savstarpība un vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi;
f) Komisijas vai dalībvalstu 
iepriekšējās attiecības ar ārvalstu 
ieguldītāju;
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pārbaudi veic, pamatojoties uz 
labāko pieejamo informāciju, kas ir 
precīza, visaptveroša un uzticama.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt, grozīt vai ieviest 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu 
izvērtēšanas mehānismu un izvērtēšanas 
lēmumu apiešanu.

Dalībvalstis saglabā, groza, pastiprina vai 
pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
apzinātu un novērstu izvērtēšanas 
mehānismu un izvērtēšanas lēmumu 
apiešanu, tostarp gadījumos, kad ir būtiski 
mainījusies ieguldītāja īpašumtiesību 
struktūra vai citas raksturīgas iezīmes. 
Dalībvalstis informē Komisiju par visiem 
pasākumiem, ko tās veikušas, lai apiešanu 
novērstu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka termiņus 
izvērtēšanas lēmumu pieņemšanai. Šādi 
termiņi tām ļauj ņemt vērā 8. pantā minētās 
dalībvalstu piezīmes un 8. un 9. pantā 
minēto Komisijas atzinumu.

2. Dalībvalstis nosaka termiņus 
izvērtēšanas lēmumu pieņemšanai un 
šādus termiņus dara publiski pieejamus. 
Šādi termiņi tām ļauj ņemt vērā 8. pantā 
minētās dalībvalstu piezīmes un 8. un 
9. pantā minēto Komisijas atzinumu.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var atļaut ekonomikas 
dalībniekiem, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām vai sociālajiem partneriem, 
piemēram, arodbiedrībām, pieprasīt 
dalībvalstu iestādēm apsvērt iespēju sākt 
izvērtēšanu, neskarot dalībvalstu sistēmas, 
kas dod lielākas procesuālās iesaistes 
iespēju.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiek aizsargāta konfidenciāla 
informācija, tostarp sensitīva 
komercinformācija, ko darījuši pieejamu 
attiecīgie ārvalstu ieguldītāji un 
uzņēmumi.

3. Piemērojot izvērtēšanas procedūras, 
dalībvalstis un Komisija saskaņā ar 
Komisijas Lēmumu (ES, 
Euratom) 2015/443 un Komisijas 
Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444 
nodrošina, ka visa konfidenciālā 
informācija, ko darījis pieejamu 
attiecīgais ārvalstu ieguldītājs vai 
Savienības uzņēmums, tiek aizsargāta 
visaugstākajā līmenī.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecīgajiem ārvalstu ieguldītājiem 
un uzņēmumiem ir iespēja vērsties pēc 
tiesiskās aizsardzības saistībā ar valsts 
iestāžu pieņemtiem izvērtēšanas 
lēmumiem.

4. Attiecīgajiem ārvalstu ieguldītājiem 
un Savienības uzņēmumiem saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir iespēja vērsties pēc 
tiesiskās aizsardzības dalībvalstu iestādēs 
un tiesās saistībā ar izvērtēšanas 
lēmumiem.



PE621.693/ 25

LV

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kurās ir izvērtēšanas 
mehānismi, sniedz Komisijai gada 
ziņojumu par to izvērtēšanas mehānismu 
iedarbināšanu. Par katru pārskata 
periodu ziņojumā jo īpaši iekļauj šādu 
informāciju:

3. Dalībvalstis, kurās ir izvērtēšanas 
mehānismi, par katru pārskata periodu 
sniedz Komisijai papildu informāciju par 
to izvērtēšanas mehānismu piemērošanu, 
jo īpaši šādu informāciju:

(a) izvērtētie ārvalstu tiešie ieguldījumi 
un vēl notiekoša izvērtēšana;

(a) izvērtētie ārvalstu tiešie ieguldījumi 
un vēl notiekoša izvērtēšana;

(b) izvērtēšanas lēmumi, ar ko aizliedz 
ārvalstu tiešos ieguldījumus;

(b) izvērtēšanas lēmumi, ar ko aizliedz 
ārvalstu tiešos ieguldījumus;

(c) izvērtēšanas lēmumi, ar ko ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem izvirza 
nosacījumus vai nosaka to ietekmes 
mazināšanas pasākumus;

(c) izvērtēšanas lēmumi, ar ko ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem izvirza 
nosacījumus vai nosaka to ietekmes 
mazināšanas pasākumus;

(d) ārvalstu tiešo ieguldījumu, kas 
izvērtēti vai vēl tiek vērtēti, nozare, 
izcelsme un vērtība.

(d) ārvalstu tiešo ieguldījumu, kas 
izvērtēti vai vēl tiek vērtēti, nozare, 
izcelsme un vērtība;
(da) izvērtēšanas lēmumi attiecībā uz 
Savienības interešu projektiem vai 
programmām.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kurās nav izvērtēšanas 
mehānisma, sniedz Komisijai gada 
ziņojumu par ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas notikuši to teritorijā, 
pamatojoties uz tām pieejamo informāciju.

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai gada 
ziņojumu par ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas notikuši to teritorijā, to 
ekskluzīvajā ekonomikas zonā vai 
kontinentālajā šelfā, pamatojoties uz 
labāko pieejamo informāciju, kā arī 
informāciju par pasākumiem, kas veikti, 
lai šādu informāciju iegūtu.
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Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz visu dalībvalstu 
sniegtajiem gada ziņojumiem un pienācīgi 
ievērojot noteiktas ziņojumos iekļautās 
informācijas konfidencialitāti, Komisija 
sagatavo gada ziņojumu par vispārējo 
situāciju ieguldījumu jomā Savienībā, 
tostarp par šīs regulas īstenošanu, un to 
iesniedz Eiropas Parlamentam. Minēto 
ziņojumu publisko.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis 5 darba dienu laikā no 
izvērtēšanas sākuma informē Komisiju un 
pārējās dalībvalstis par visiem ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, kas tiek izvērtēti 
ar dalībvalstu izvērtēšanas mehānismiem. 
Dalībvalstis, kuras veic izvērtēšanu, kopā 
ar minēto informāciju cenšas norādīt, vai 
tās uzskata, ka uz ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas tiek izvērtēti, 
iespējams, attiecas Regulas (EK) 
Nr. 139/2004 darbības joma.

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā piecu darba 
dienu laikā pēc izvērtēšanas sākuma 
informē Komisiju un dalībvalstis par 
visiem ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
kas tiek izvērtēti ar dalībvalstu izvērtēšanas 
mehānismu. Dalībvalsts, kura veic 
izvērtēšanu, kopā ar minēto informāciju 
attiecīgā gadījumā cenšas norādīt, vai tā 
uzskata, ka uz ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas tiek izvērtēti, varētu 
attiekties Regulas (EK) Nr. 139/2004 
darbības joma.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts var lūgt Komisijai 
atzinumu vai citām dalībvalstīm piezīmes 
par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
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tiek veikti tās teritorijā.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka 
plānoti vai jau īstenoti ārvalstu tiešie 
ieguldījumi citā dalībvalstī varētu ietekmēt 
tās drošību vai sabiedrisko kārtību, tā var 
sniegt piezīmes dalībvalstij, kurā ārvalstu 
tiešie ieguldījumi ir plānoti vai jau ir 
īstenoti. Šīs piezīmes vienlaikus nosūta arī 
Komisijai.

2. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka 
plānoti vai jau īstenoti ārvalstu tiešie 
ieguldījumi citā dalībvalstī varētu ietekmēt 
tās drošību vai sabiedrisko kārtību, tā var 
sniegt piezīmes dalībvalstij, kurā ārvalstu 
tiešie ieguldījumi ir plānoti vai jau ir 
īstenoti. Dalībvalsts piezīmes vienlaikus 
nosūta arī Komisijai, kā arī visām pārējām 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka ārvalstu 
tiešie ieguldījumi varētu ietekmēt drošību 
vai sabiedrisko kārtību vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, tā var sniegt tai dalībvalstij 
adresētu atzinumu, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti. 
Komisija var sniegt atzinumu neatkarīgi no 
tā, vai citas dalībvalstis ir sniegušas 
piezīmes.

3. Ja Komisija uzskata, ka ārvalstu 
tiešie ieguldījumi varētu ietekmēt drošību 
vai sabiedrisko kārtību vienā vai vairākās 
dalībvalstīs, tā var sniegt tai dalībvalstij 
adresētu atzinumu, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti. 
Komisija var sniegt atzinumu neatkarīgi no 
tā, vai citas dalībvalstis ir sniegušas 
piezīmes. Komisijas atzinumu vienlaikus 
nosūta arī visām pārējām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija vai dalībvalsts, kas 
pamatoti uzskata, ka ārvalstu tiešie 

4. Dalībvalsts, kurai ir pamatoti iemesli 
uzskatīt, ka ārvalstu tiešie ieguldījumi 
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ieguldījumi varētu ietekmēt tās drošību vai 
sabiedrisko kārtību, var pieprasīt 
dalībvalstij, kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi 
ir plānoti vai jau ir īstenoti, visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai varētu sniegt 
2. punktā minētās piezīmes vai 3. punktā 
minēto atzinumu.

varētu ietekmēt tās drošību vai sabiedrisko 
kārtību, var iesniegt argumentētu 
pieprasījumu Komisijai, lai no dalībvalsts, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, saņemtu visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai varētu sniegt 
2. punktā minētās piezīmes. Komisija 
apkopo visus saņemtos informācijas 
pieprasījumus un nekavējoties tos nosūta 
dalībvalstij, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti. 
Pamatotos gadījumos Komisija pēc savas 
iniciatīvas arī var pieprasīt visu 
informāciju, kas vajadzīga, lai sniegtu 
3. punktā minēto atzinumu.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Piezīmes saskaņā ar 2. punktu vai 
atzinumus saskaņā ar 3. punktu tai 
dalībvalstij, kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi 
ir plānoti vai jau ir īstenoti, sniedz 
samērīgā laika periodā un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā 
pēc tam, kad saņemta 1. vai 4. punktā 
minētā informācija. Ja Komisijas atzinums 
seko citu dalībvalstu piezīmēm, Komisijas 
rīcībā atzinuma sniegšanai ir papildu 25 
darba dienas.

5. Piezīmes saskaņā ar 2. punktu 
Komisijai un dalībvalstīm un atzinumus 
saskaņā ar 3. punktu tai dalībvalstij, kurā 
ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti vai jau 
ir īstenoti, sniedz samērīgā laika periodā un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 25 darba 
dienu laikā pēc tam, kad saņemta 
informācija. Ja Komisijas atzinums seko 
citu dalībvalstu piezīmēm, tās rīcībā 
atzinuma sniegšanai ir papildu 25 darba 
dienas.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti, 
pienācīgi ņem vērā 2. punktā minētās 
pārējo dalībvalstu piezīmes un 3. punktā 
minēto Komisijas atzinumu.

6. Dalībvalstis, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti, 
pienācīgi ņem vērā 2. punktā minētās 
pārējo dalībvalstu piezīmes un 3. punktā 
minēto Komisijas atzinumu, kā arī 
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viedokļus, kas izteikti Ieguldījumu 
izvērtēšanas koordinācijas grupā, kura 
izveidota saskaņā ar 12.a pantu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
8. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Ja vismaz trešā daļa dalībvalstu 
uzskata, ka ārvalstu tiešie ieguldījumi 
varētu ietekmēt to drošību vai sabiedrisko 
kārtību, dalībvalsts, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti, 
maksimāli ņem vērā to piezīmes un 
Komisijas atzinumu un sniedz rakstisku 
paskaidrojumu.
Ja minētās piezīmes vai atzinumi netiek 
ievēroti, Komisija veicina dialogu starp 
dalībvalstīm, kas sniegušas piezīmes, un 
dalībvalsti, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Sadarbība starp dalībvalstīm saskaņā 
ar šo pantu notiek, izmantojot 12. pantā 
minētos kontaktpunktus.

7. Sadarbība starp dalībvalstīm saskaņā 
ar šo pantu notiek, izmantojot 12. pantā 
minētos ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas institucionālos 
kontaktpunktus (“ĀTI izvērtēšanas 
institucionālais kontaktpunkts”) un 
Ieguldījumu izvērtēšanas koordinācijas 
grupu, kas izveidota saskaņā ar 
12.a pantu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija uzskata, ka ārvalstu 
tiešie ieguldījumi varētu ietekmēt 
Savienības interešu projektus vai 
programmas, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, tā var 
sniegt tai dalībvalstij adresētu atzinumu, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti.

1. Ja Komisija vai viena vai vairākas 
dalībvalstis uzskata, ka ārvalstu tiešie 
ieguldījumi varētu ietekmēt Savienības 
interešu projektus vai programmas, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem, Komisija sniedz tai 
dalībvalstij adresētu atzinumu, kurā 
ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti vai jau 
ir īstenoti. Komisijas atzinumu vienlaikus 
nosūta arī pārējām dalībvalstīm. Minēto 
atzinumu nepublisko.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts var lūgt Komisijai 
atzinumu vai citām dalībvalstīm piezīmes 
par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
tiek veikti tās teritorijā.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja dalībvalsts uzskata, ka plānoti vai 
jau īstenoti ārvalstu tiešie ieguldījumi citā 
dalībvalstī varētu ietekmēt tās drošību vai 
sabiedrisko kārtību saistībā ar Savienības 
projektiem vai programmām vai 
Savienības intereses, tā var sniegt 
piezīmes dalībvalstij, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi tiek plānoti vai jau ir īstenoti. 
Minētās piezīmes vienlaikus nosūta arī 
Komisijai.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var pieprasīt dalībvalstij, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, visu informāciju, kas 
vajadzīga 1. punktā minētā atzinuma 
sniegšanai.

2. Komisija var pieprasīt dalībvalstij, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, visu informāciju, kas 
vajadzīga 1. punktā minētā atzinuma 
sniegšanai. Apstrādājot šādu informāciju, 
Komisija pievērš maksimālu uzmanību tās 
iespējamai sensitivitātei. Dalībvalsts, 
ārvalstu ieguldītājs un uzņēmējs vai 
uzņēmums, saistībā ar kuru tiek veikti 
ieguldījumi, var iesniegt Komisijai 
jebkādu attiecīgu informāciju, ko tas 
uzskata par nepieciešamu atzinuma 
sniegšanai. Šāda informācija ir precīza, 
visaptveroša un uzticama, un ar to cenšas 
sekmēt datu salīdzināmību.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija attiecīgajai dalībvalstij 
atzinumu sniedz samērīgā laika periodā un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 25 darba 
dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
saņēmusi saskaņā ar 2. punktu pieprasīto 
informāciju. Ja dalībvalstī ir izveidots 
izvērtēšanas mehānisms, kā minēts 3. 
panta 1. punktā, un Komisija saskaņā ar 
8. panta 1. punktu ir saņēmusi 
informāciju par ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas tiek izvērtēti, atzinumu 
sniedz ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā 
pēc šādas informācijas saņemšanas. Ja 
atzinuma sniegšanai ir vajadzīga papildu 
informācija, 25 dienu laika posmu skaita 
no dienas, kad saņemta papildu 
informācija.

3. Komisija attiecīgajai dalībvalstij 
atzinumu sniedz samērīgā laika periodā, lai 
nedz ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
nedz dalībvalsts veiktai izvērtēšanai 
netraucētu nepamatota kavēšanās, un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 25 darba 
dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
saņēmusi saskaņā ar 2. punktu pieprasīto 
informāciju.
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas atzinumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm.

4. Komisijas atzinumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm un Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti, 
maksimāli ņem vērā Komisijas atzinumu 
un sniedz paskaidrojumu Komisijai, ja tās 
atzinums netiek ievērots.

5. Dalībvalstis, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti, 
maksimāli ņem vērā 1. punktā minēto 
Komisijas atzinumu vai 1.b punktā (jauns) 
minētās dalībvalstu piezīmes un sniedz 
rakstisku paskaidrojumu Komisijai un 
attiecīgajām dalībvalstīm, ja Komisijas 
atzinums vai dalībvalstu piezīmes netiek 
ievērotas.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja ekonomikas dalībniekiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām vai 
sociālajiem partneriem, piemēram, 
arodbiedrībām, ir attiecīga informācija 
vai būtiskas un pienācīgi pamatotas bažas 
par ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
varētu ietekmēt Savienības interešu 
projektus vai programmas, pamatojoties 
uz drošības un sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, tie var sniegt Komisijai 
minēto informāciju. Komisija, sniedzot 
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atzinumu, var pienācīgi ņemt vērā minēto 
informāciju.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ja vismaz trešā daļa dalībvalstu un 
Komisija uzskata, ka ārvalstu tiešie 
ieguldījumi varētu ietekmēt to drošību vai 
sabiedrisko kārtību, dalībvalsts, kurā 
ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti vai 
jau ir īstenoti, maksimāli ņem vērā citu 
dalībvalstu piezīmes un Komisijas 
atzinumu un sniedz rakstisku 
paskaidrojumu.
Ja minētās piezīmes vai atzinumi netiek 
ievēroti, Komisija veicina dialogu starp 
dalībvalstīm, kas sniegušas piezīmes, un 
dalībvalsti, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
9. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Lai veicinātu dialogu starp 
Savienības iestādēm un lai nodrošinātu 
lielāku pārskatāmību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja 
var aicināt Komisiju sniegt atzinumu par 
dalībvalstī plānotiem vai jau īstenotiem 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem un 
uzstāties komitejā, lai apspriestu visus 
jautājumus saistībā ar šīs regulas 
piemērošanu un jo īpaši tādu ieguldījumu 
izvērtēšanas noteikumu piemērošanu, 
kuri varētu ietekmēt Savienības interešu 
projektus un programmas saskaņā ar šo 
regulu. Komisija informē Eiropas 
Parlamentu par savu rīcību pēc šādu 
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pieprasījumu saņemšanas.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijas 
un citu dalībvalstu saskaņā ar 8. panta 4. 
punktu un 9. panta 2. punktu pieprasīto 
informāciju dara pieejamu Komisijai un 
pieprasījušajām dalībvalstīm bez liekas 
kavēšanās.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
informācija, ko pieprasījusi Komisija un 
citas dalībvalstis saskaņā ar 8. panta 
4. punktu un 9. panta 2. punktu, tiek darīta 
pieejama Komisijai un informāciju 
pieprasījušajām dalībvalstīm bez liekas 
kavēšanās un saskaņā ar LESD 
346. panta noteikumiem. Šāda 
informācija ir precīza, visaptveroša un 
uzticama, un ar to cenšas sekmēt datu 
salīdzināmību.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ārvalstu ieguldītāja un uzņēmuma, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, īpašumtiesību struktūra, 
tostarp informācija par akcionāru vai 
akcionāriem, kam pieder galīgā kontrole;

(a) tiešā ārvalstu ieguldītāja, galīgā 
ieguldītāja un uzņēmuma, kurā ārvalstu 
tiešie ieguldījumi ir plānoti vai jau ir 
īstenoti, īpašumtiesību struktūra, līdzdalība 
kapitālā un raksturs, tostarp informācija 
par akcionāru vai akcionāriem, kam pieder 
galīgā kontrole;

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieguldījumu finansējums, 
pamatojoties uz dalībvalstij pieejamo 
informāciju.

(e) ieguldījumu finansējums un tā 
izcelsme, cita starpā tā likumības 
pierādījums, pamatojoties uz labāko 
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dalībvalstij pieejamo informāciju.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
šīs regulas piemērošanā iegūtas 
konfidenciālas informācijas aizsardzību.

2. Dalībvalstis un Komisija garantē 
visaugstāko līmeni un standartus attiecībā 
uz šīs regulas piemērošanā iegūtas 
konfidenciālas informācijas aizsardzību, 
pienācīgi ņemot vērā sensitīvu 
informāciju un saskaņā ar Komisijas 
Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443 un 
Komisijas Lēmumu (ES, 
Euratom) 2015/444.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kontaktpunkti ĀTI izvērtēšanas institucionālie 
kontaktpunkti 

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas 
nolūkos katra dalībvalsts nosaka ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanas jautājumu 
kontaktpunktu (“ĀTI izvērtēšanas 
jautājumu kontaktpunkts”). Komisija un 
citas dalībvalstis iesaista šos ĀTI 
izvērtēšanas jautājumu kontaktpunktus 
visu to jautājumu risināšanā, kas saistīti 
ar šīs regulas īstenošanu.

1. Ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas nolūkos katra dalībvalsts 
nosaka ĀTI izvērtēšanas institucionālo 
kontaktpunktu. Komisija un citas 
dalībvalstis iesaista šos ĀTI izvērtēšanas 
institucionālos kontaktpunktus, kas ir 
atbildīgi par ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanu, un nodrošina ciešu sadarbību 
starp tiem visos jautājumos, kas saistīti ar 
šīs regulas īstenošanu, jo īpaši 
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Ieguldījumu izvērtēšanas koordinācijas 
grupas satvarā.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai veicinātu tīklotu attīstību, ĀTI 
izvērtēšanas institucionālajiem 
kontaktpunktiem būtu jāvar uzturēt saikni 
ar citiem kontaktpunktiem, kas izveidoti 
saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību 
aktiem un kam ir tādi paši mērķi.

Pamatojums

Piemēram, ar Direktīvu 2008/114 tika izveidoti kontaktpunkti Eiropas kritisko infrastruktūru 
aizsardzības jautājumos. Lai nodrošinātu saiknes un pieredzes apmaiņu šo kontaktpunktu 
starpā, nav vajadzīgi papildu līdzekļi, un tas dod iespēju uzlabot informācijas apmaiņu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
12. pants - 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) ĀTI izvērtēšanas institucionālajiem 
kontaktpunktiem ir jāatbilst tāda paša 
līmeņa prasībām, kādām atbilst valstu 
mehānismi ieguldījumu izvērtēšanai, 
piemēram, saistībā ar piekļuvi 
pieprasītajai informācijai, koordinācijas 
lomu un konfidenciālas un sensitīvas 
informācijas aizsardzību visaugstākajā 
līmenī.

Pamatojums

Institucionālajiem kontaktpunktiem ir jāievēro tādi paši pienākumi, jo īpaši informācijas 
aizsargāšanas jomā.
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Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Ieguldījumu izvērtēšanas koordinācijas 

grupa
1. Izveido Ieguldījumu izvērtēšanas 
koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs 
ir Komisijas pārstāvis. Katra dalībvalsts 
ieceļ pārstāvi minētajā grupā.
2. Ieguldījumu izvērtēšanas 
koordinācijas grupa apvieno dalībvalstu 
un Komisijas pārstāvjus un ekspertus, lai 
cita starpā apmainītos ar labāko praksi, 
reaģētu uz dalībvalstu bažām par to 
izvērtēšanas sistēmu darbību un 
apspriestu visus jautājumus, kas ietilpst 
šīs regulas darbības jomā.
3. Arī vietējās varas iestādes, 
ekonomikas dalībnieki, institucionālie un 
politiskie dalībnieki un iestādes, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
sociālie partneri — piemēram, 
arodbiedrības —, Savienības aģentūras, 
aģentūras, kas ir atbildīgas par konkrētu 
reģionu popularizēšanu, vai ekonomiskās 
informācijas eksperti, kā arī trešo valstu 
izvērtēšanas sistēmu pārstāvji var tikt 
regulāri aicināti dalīties pieredzē.
4. Komisija veicina Eiropas 
Parlamenta dalību visās attiecīgajās 
sanāksmēs novērotāja statusā.

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
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Starptautiskā sadarbība
Dalībvalstis un Komisija veicina 
sadarbību izvērtēšanas procedūru 
piemērošanas jomā, izmantojot 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus 
ar trešām valstīm un starptautiskajos 
forumos.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija novērtē šīs regulas 
piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par to 
ne vēlāk kā 3 gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Dalībvalstis ir iesaistītas 
šajā procesā un sniedz Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga minētā 
ziņojuma sagatavošanai.

1. Līdz ... [trīs gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] un pēc tam reizi trijos 
gados Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
novērtēta šīs regulas darbība un 
efektivitāte. Dalībvalstis ir cieši iesaistītas 
minētajā procesā un sniedz Komisijai 
informāciju, kas vajadzīga minētā 
ziņojuma sagatavošanai.

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ziņojumā ieteikts grozīt regulas 
noteikumus, ziņojumam var pievienot 
atbilstošu tiesību akta priekšlikumu.

2. Ja ziņojumā ieteikts grozīt šīs regulas 
noteikumus, ziņojumam var pievienot 
atbilstošu tiesību akta priekšlikumu. Ja 
Komisija uzskata, ka šāds grozījums nav 
vajadzīgs, tā Eiropas Parlamentam un 
Padomei pamato savu viedokli.

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz trīs gadu laikposmu 
no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms trīs gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
6. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
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Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
Pielikums – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ESIF:
Regula (ES) 2015/1017 (2015. gada 
25. jūnijs) par Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu, Eiropas Investīciju 
konsultāciju centru un Eiropas Investīciju 
projektu portālu un regulas, ar ko groza 
Regulas (ES) Nr. 1291/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 
attiecībā uz Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonda termiņa pagarināšanu, 
kā arī šā fonda un Eiropas Investīciju 
konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu 
ieviešanu.

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
Pielikums – 6.b līdz 6.i ievilkums (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– SESAR — Eiropas vienotā gaisa telpa:
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 
10. marts), ar ko nosaka pamatu Eiropas 
vienotās gaisa telpas izveidošanai 
(pamatregula).
– Savienības kopīgās tehnoloģiju 
iniciatīvas, tostarp:
kurināmā elementi un ūdeņradis, 
aeronautika un ūdeņradis, ierosme 
inovatīvu zāļu jomā, elektroniskie 
komponenti un sistēmas Eiropas vadošās 
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lomas nostiprināšanai, biorūpniecība, 
Shift2Rail.
– Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments:
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 
11. decembris), ar ko izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, groza Regulu (ES) 
Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/2010.
– Rīcības plāns par 5G Eiropai.
– Eiropas Aizsardzības fonds:
Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas Aizsardzības 
fonda izveide” (COM(2017)0295).
– Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programma:
Eiropas Parlamenta un Padomes ... 
regula par Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmas izveidi 
ar mērķi stiprināt ES aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju 
un Eiropas Aizsardzības fonds — Eiropas 
Komisijas lēmums par finansējumu 
sagatavošanas darbības aizsardzības 
pētniecībai (PADR).
– Pastāvīgā strukturētā sadarbība 
(PESCO):
Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2315 
(2017. gada 11. decembris), ar ko izveido 
pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) 
un nosaka iesaistīto dalībvalstu sarakstu.
– Ogļu un tērauda pētniecības fonds:
Padomes Lēmums (ES) 2017/955 
(2017. gada 29. maijs), ar ko groza 
Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un 
tērauda pētniecības fonda pētījumu 
programmas pieņemšanu un par 
daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm 
šai programmai.
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