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_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Avizul nr. 2/2015 al 
Curții de Justiție a Uniunii Europene din 
16 mai 20171a,

_________________
1a Avizul 2/2015 al Curții de Justiție din 
16 mai 2017 (JO C 239, 24.7.2017, p. 3).

Justificare

Având în vedere jurisprudența recentă, este oportun să se clarifice faptul că investițiile de 
portofoliu nu pot fi acoperite de prezentul regulament.

Amendamentul2

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Investițiile străine directe contribuie 
la creșterea economică a Uniunii, 
consolidând competitivitatea acesteia, 
creând locuri de muncă și economii de 
scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, 
inovare și expertiză și deschizând noi piețe 
pentru exporturile Uniunii. Ele susțin 
realizarea obiectivelor stabilite în Planul de 
investiții pentru Europa al Comisiei și 
contribuie la alte proiecte și programe ale 
Uniunii.

(1) Investițiile străine directe contribuie 
la creșterea economică a Uniunii, 
consolidând competitivitatea acesteia, 
creând locuri de muncă și economii de 
scară, atrăgând capitaluri, tehnologii, 
inovare și expertiză și deschizând noi piețe 
pentru exporturile Uniunii. Ele susțin 
realizarea obiectivelor stabilite în Planul de 
investiții pentru Europa și contribuie la alte 
proiecte și programe ale Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea și statele membre dispun de 
un mediu de investiții deschis, consacrat în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („TFUE”) și integrat în 
angajamentele internaționale asumate de 
Uniune și de statele sale membre în ceea ce 
privește investițiile străine directe.

(2) Uniunea și statele membre dispun de 
un mediu de investiții deschis, consacrat în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene („TFUE”) și în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (5) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană („TUE”), și 
integrat în angajamentele internaționale 
asumate de Uniune și de statele sale 
membre în ceea ce privește investițiile 
străine directe.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu angajamentele 
internaționale asumate în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului și al 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, precum și în 
acordurile comerciale și de investiții 
încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele 

(3) În conformitate cu angajamentele 
internaționale asumate în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului și al 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, precum și în 
acordurile comerciale și de investiții 
încheiate cu țări terțe, Uniunea și statele 
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membre pot adopta măsuri restrictive 
referitoare la investițiile străine directe din 
motive de securitate sau de ordine publică, 
sub rezerva îndeplinirii anumitor cerințe.

membre au posibilitatea de a adopta 
măsuri care să restricționeze accesul pe 
piață în ceea ce privește investițiile străine 
directe din motive de securitate sau de 
ordine publică, sub rezerva îndeplinirii 
anumitor cerințe.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mai multe state membre au instituit 
măsuri în temeiul cărora pot restricționa 
libera circulație a capitalurilor între statele 
membre, precum și între statele membre și 
țări terțe, din motive de ordine publică sau 
de securitate publică. Aceste măsuri 
reflectă obiectivele și preocupările statelor 
membre cu privire la investițiile străine 
directe și se traduc printr-o serie de măsuri 
diferite în ceea ce privește domeniul lor de 
aplicare și procedurile. Alte state membre 
nu dispun de astfel de mecanisme.

(4) Mai multe state membre au instituit 
măsuri în temeiul cărora au posibilitatea 
de a restricționa libera circulație a 
capitalurilor între statele membre, precum 
și între statele membre și țări terțe, din 
motive de ordine publică sau de securitate 
publică. Aceste măsuri reflectă obiectivele 
și preocupările statelor membre cu privire 
la investițiile străine directe și se traduc 
printr-o serie de măsuri diferite și 
necoordonate în ceea ce privește domeniul 
lor de aplicare și procedurile. Statele 
membre care nu dispun de astfel de 
mecanisme își pot crea propriile 
mecanisme, inspirându-se din modul de 
funcționare, din experiența și din cele mai 
bune practici ale mecanismelor naționale 
deja existente.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În prezent, nu există niciun cadru 
cuprinzător la nivelul UE pentru 
examinarea investițiilor străine directe din 
motive de securitate sau de ordine publică.

(5) În prezent, nu există niciun cadru 
cuprinzător la nivelul Uniunii pentru 
examinarea investițiilor străine directe din 
motive de securitate sau de ordine publică, 
în timp ce marii parteneri comerciali ai 
Uniunii, printre care și țările G7, au 
dezvoltat astfel de cadre prin intermediul 
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unor mecanisme de examinare de diferite 
tipuri, mai mult sau mai puțin 
transparente, mai mult sau mai puțin 
restrictive și mai mult sau mai puțin 
previzibile.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este important să se garanteze 
securitatea juridică și să se asigure 
coordonarea și cooperarea la nivelul UE 
prin stabilirea unui cadru pentru 
examinarea investițiilor străine directe în 
Uniune din motive de securitate sau de 
ordine publică, ceea ce nu aduce atingere 
responsabilității exclusive a statelor 
membre în ceea ce privește menținerea 
securității naționale.

(7) Prezentul regulament ar trebui să 
garanteze securitatea juridică pentru 
mecanismele de examinare ale statelor 
membre și să asigure coordonarea și 
cooperarea la nivelul UE prin stabilirea 
unui cadru pentru examinarea investițiilor 
străine directe în Uniune din motive de 
securitate sau de ordine publică, ceea ce nu 
aduce atingere responsabilității exclusive a 
statelor membre în ceea ce privește 
menținerea securității naționale. 
Monitorizarea de către Comisie a 
sistemelor de examinare din țări terțe ar 
trebui, de asemenea, să garanteze 
securitatea juridică.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Cadrul pentru examinarea 
investițiilor străine directe ar trebui să le 
ofere statelor membre și Comisiei 
mijloacele necesare pentru a aborda 
riscurile la adresa securității sau a ordinii 
publice într-un mod cuprinzător, precum și 
pentru a se adapta la circumstanțele în 
schimbare, menținând totodată 
flexibilitatea necesară pentru ca statele 
membre să examineze investițiile străine 
directe din motive de securitate și de ordine 

(8) Cadrul pentru examinarea 
investițiilor străine directe ar trebui să le 
ofere statelor membre și Comisiei 
resursele juridice, umane și financiare 
necesare pentru a aborda riscurile la adresa 
securității sau a ordinii publice într-un mod 
cuprinzător, precum și pentru a se adapta la 
circumstanțele în schimbare, menținând 
totodată flexibilitatea necesară pentru ca 
statele membre să examineze investițiile 
străine directe din motive de securitate și 
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publică ținând cont de situațiile lor 
specifice și de circumstanțele lor naționale.

de ordine publică ținând cont de situațiile 
lor specifice și de circumstanțele lor 
naționale, precum și de „acțiunile de aur” 
(acțiuni cu drepturi preferențiale) sau de 
„puterea de aur”.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui acoperită o gamă largă de 
investiții care stabilesc sau mențin legături 
durabile și directe între investitorii din țări 
terțe și întreprinderile care desfășoară o 
activitate economică într-un stat membru.

(9) Prezentul regulament ar trebui să 
acopere o gamă largă de investiții, inclusiv 
investițiile directe străine controlate de 
guvern, indiferent de volumul acestora 
sau de pragul de participare, care stabilesc 
sau mențin legături durabile directe sau 
indirecte între un investitor străin, 
indiferent dacă acesta este sau nu 
investitorul final, și întreprinderile care 
desfășoară o activitate economică pe 
teritoriul unui stat membru, în zona sa 
economică exclusivă declarată în 
conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) 
sau pe platforma continentală.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre ar trebui să fie în 
măsură să ia măsurile necesare, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a 
preveni eludarea mecanismelor lor de 
examinare și a deciziilor aferente în 
vederea protejării securității sau a ordinii 
publice. Aceste măsuri ar trebui să vizeze 
investițiile realizate în Uniune prin 
intermediul unor aranjamente artificiale, 
care nu reflectă realitatea economică și 
eludează mecanismele și deciziile de 

(10) Statele membre ar trebui, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, să 
mențină, să modifice, să consolideze sau 
să adopte măsurile necesare pentru a 
identifica și preveni eludarea 
mecanismelor lor de examinare și a 
deciziilor aferente în vederea protejării 
securității și a ordinii publice. Aceste 
măsuri ar trebui să vizeze investițiile 
realizate în Uniune prin intermediul unor 
aranjamente artificiale, care nu reflectă 
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examinare, în cazul în care investitorul 
este, în ultimă instanță, deținut sau 
controlat de o persoană fizică sau de o 
întreprindere dintr-o țară terță. Acest lucru 
nu aduce atingere libertății de stabilire și 
liberei circulații a capitalurilor consacrate 
în TFUE.

realitatea economică și eludează 
mecanismele și deciziile de examinare, 
inclusiv în cazul în care structura de 
proprietate sau alte caracteristici-cheie 
ale investitorului s-au modificat în mod 
semnificativ, investitorul acționează ca 
intermediar sau întreprinderea este, în 
ultimă instanță, deținută sau controlată de 
o persoană fizică sau de o întreprindere 
dintr-o țară terță. Statele membre ar trebui 
să informeze Comisia cu privire la orice 
măsură împotriva eludării pe care o 
adoptă. Acest lucru nu aduce atingere 
libertății de stabilire și liberei circulații a 
capitalurilor consacrate în TFUE.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cadrul prezentului regulament, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
promoveze cooperarea și asumarea de 
angajamente de către țările terțe prin 
intermediul acordurilor comerciale și de 
investiții și în forurile internaționale cu 
privire la aplicarea procedurilor de 
examinare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a orienta statele membre și 
Comisia în ceea ce privește aplicarea 
regulamentului, este oportună furnizarea 
unei liste a factorilor care pot fi luați în 
considerare la examinarea investițiilor 
străine directe din motive de securitate sau 
de ordine publică. Această listă va permite, 
de asemenea, îmbunătățirea transparenței 

(11) Pentru a orienta statele membre și 
Comisia în ceea ce privește aplicarea 
regulamentului, este oportună furnizarea 
unei liste a factorilor care ar putea fi luați 
în considerare la examinarea investițiilor 
străine directe din motive de securitate sau 
de ordine publică. Această listă ar 
îmbunătăți, de asemenea, transparența 
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procesului de examinare pentru investitorii 
care intenționează să realizeze sau care au 
realizat investiții străine directe în Uniune. 
Această listă de factori care pot afecta 
securitatea sau ordinea publică ar trebui să 
rămână neexhaustivă.

procesului de examinare pentru investitorii 
care intenționează să realizeze sau care au 
realizat investiții străine directe în Uniune. 
Această listă de factori care ar putea afecta 
securitatea sau ordinea publică ar trebui să 
rămână neexhaustivă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a determina dacă o investiție 
străină directă poate afecta securitatea sau 
ordinea publică, statele membre și Comisia 
ar trebui să poată lua în considerare toți 
factorii relevanți, inclusiv efectele asupra 
infrastructurilor critice, asupra 
tehnologiilor, inclusiv tehnologiile 
generice esențiale, și asupra factorilor de 
producție care sunt esențiali pentru 
securitate sau pentru menținerea ordinii 
publice, a căror perturbare, pierdere sau 
distrugere ar avea un impact semnificativ 
într-un stat membru sau în Uniune. În 
acest sens, statele membre și Comisia ar 
trebui să poată ține cont, de asemenea, de 
faptul că un investitor străin este 
controlat, direct sau indirect (de exemplu, 
prin intermediul unei finanțări 
semnificative, inclusiv subvențiile), de 
guvernul unei țări terțe.

(12) Pentru a determina dacă o investiție 
străină ar putea afecta securitatea sau 
ordinea publică, statele membre și Comisia 
ar trebui să ia în considerare în special 
dacă există o perturbare, deficiență, 
pierdere sau distrugere în aprovizionare 
care ar putea avea un impact într-un stat 
membru sau în Uniune, un investitor 
străin este controlat direct sau indirect de 
guvernul unei țări terțe sau o investiție 
străină este controlată de guvern, 
investiția străină face parte dintr-un 
proiect gestionat de stat sau dintr-un 
program sau face parte dintr-o strategie 
politică sau industrială economică a unei 
țări terțe cu scopul de a dobândi sau 
transfera tehnologii generice esențiale 
sau cunoștințe sau pentru a susține 
interesele naționale strategice. Aceleași 
condiții ar trebui să se aplice în cazurile 
în care investitorul a fost deja implicat în 
proiecte de investiții care au afectat 
securitatea sau ordinea publică a unui 
stat membru.
Statele membre și Comisia ar putea, de 
asemenea, să ia în considerare, din motive 
legate de securitate sau ordine publică, 
potențialele efecte asupra, inter alia, 
infrastructurii critice și strategice, 
tehnologiilor critice și strategice, 
autonomiei strategice a Uniunii, accesului 
la informații sensibile sau la datele cu 
caracter personal ale cetățenilor Uniunii, 
pluralității și independenței mass-media, 
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serviciilor de interes general și a 
serviciilor de interes economic general.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a determina dacă o investiție 
străină ar putea afecta securitatea sau 
ordinea publică, statele membre și 
Comisia ar putea, de asemenea, să țină 
seama de contextul și circumstanțele în 
care se face sau s-a făcut investiția, 
inclusiv dacă, printre altele, investiția ar 
putea duce la o structură monopolistă și 
dacă piața din țara de origine a 
investitorului străin este deschisă, 
restricționată sau închisă, dacă există 
reciprocitate și condiții de concurență 
egale, precum și dacă există riscul 
încălcării instrumentelor internaționale 
din domeniul drepturilor omului sau a 
standardelor fundamentale ale OIM. 
Examinarea ar trebui să se desfășoare pe 
baza celor mai bune informații 
disponibile, care ar trebui să fie exacte, 
cuprinzătoare și fiabile.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Statele membre le-ar putea permite 
operatorilor economici, organizațiilor 
societății civile sau partenerilor sociali 
precum sindicatele să solicite statelor 
membre să aibă în vedere activarea 
examinării fără a aduce atingere 
diferitelor sisteme care permit o mai 
amplă implicare procedurală.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) În cazul în care operatorii 
economici, organizațiile societății civile 
sau partenerii sociali precum sindicatele 
dispun de informații relevante sau au 
preocupări întemeiate sau justificate 
corespunzător cu privire la o investiție 
străină directă care este susceptibilă să 
afecteze proiectele sau programele de 
interes pentru Uniune din motive de 
securitate și de ordine publică, ar trebui 
să existe posibilitatea ca informațiile 
respective să fie furnizate Comisiei. 
Comisia ar putea ține seama în mod 
corespunzător de informațiile în cauză 
atunci când emite un aviz.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesar să se stabilească 
elementele esențiale ale cadrului 
procedural pentru examinarea investițiilor 
străine directe de către statele membre 
pentru a permite investitorilor, Comisiei și 
altor state membre să înțeleagă modul în 
care astfel de investiții sunt susceptibile de 
a fi examinate și pentru a garanta că 
aceste investiții fac obiectul unei examinări 
transparente și nediscriminatorii între țările 
terțe. Aceste elemente ar trebui să includă 
cel puțin stabilirea termenelor pentru 
examinare și posibilitatea investitorilor 
străini de a recurge la o cale de atac 
judiciară împotriva deciziilor de 
examinare.

(13) Este necesar să se stabilească 
elementele esențiale ale cadrului 
procedural pentru examinarea investițiilor 
străine directe de către statele membre 
pentru a permite investitorilor, Comisiei și 
altor state membre să înțeleagă modul în 
care astfel de investiții sunt susceptibile de 
a face obiectul unei examinări transparente 
și sunt nediscriminatorii între țările terțe. 
Aceste elemente ar trebui să includă cel 
puțin stabilirea termenelor pentru 
examinare și posibilitatea investitorilor 
străini de a recurge la o cale de atac 
judiciară împotriva deciziilor de examinare 
în fața autorităților și instanțelor statelor 
membre în conformitate cu legislația 
statelor membre.



PE621.693/ 10

RO

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui stabilit un mecanism care 
să permită statelor membre să coopereze și 
să își acorde reciproc asistență atunci când 
o investiție străină directă dintr-un stat 
membru este de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea publică din alte 
state membre. Statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a adresa observații 
unui stat membru în care o investiție este 
planificată sau a fost realizată, indiferent 
dacă statele membre care formulează 
observații sau în care investiția este 
planificată sau a fost realizată dispun sau 
nu de un mecanism de examinare sau 
efectuează sau nu examinarea investiției 
respective. Observațiile formulate de 
statele membre ar trebui, de asemenea, să 
fie transmise Comisiei. De asemenea, 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea, 
după caz, de a emite un aviz adresat 
statului membru în care investiția străină 
directă este planificată sau a fost realizată, 
indiferent dacă acest stat membru dispune 
sau nu de un mecanism de examinare sau 
efectuează sau nu examinarea investiției 
respective și indiferent dacă alte state 
membre au prezentat sau nu observații.

(14) Ar trebui stabilit un mecanism care 
să permită statelor membre să coopereze și 
să își acorde reciproc asistență atunci când 
o investiție străină directă dintr-un stat 
membru ar putea să afecteze securitatea 
sau ordinea publică din alte state membre. 
Statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adresa observații unui stat 
membru în care o investiție este planificată 
sau a fost realizată, indiferent dacă statele 
membre care formulează observații sau în 
care investiția este planificată sau a fost 
realizată dispun sau nu de un mecanism de 
examinare sau efectuează sau nu 
examinarea investiției respective. 
Respectivele observații ar trebui, de 
asemenea, să fie transmise simultan 
tuturor celorlalte state membre și 
Comisiei, care ar trebui să aibă apoi 
posibilitatea de a emite un aviz adresat 
statului membru în care investiția este 
planificată sau a fost realizată, indiferent 
dacă acest stat membru dispune sau nu de 
un mecanism de examinare sau efectuează 
sau nu examinarea investiției respective. 
Acest aviz ar trebui să fie transmis 
simultan tuturor celorlalte state membre 
și nu ar trebui să fie făcut public. Un stat 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de 
a solicita un aviz din partea Comisiei sau 
observații din partea celorlalte state 
membre cu privire la o investiție străină 
directă care are loc pe teritoriul său.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În plus, Comisia ar trebui să aibă (15) În plus, Comisia ar trebui să 
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posibilitatea de a examina investițiile 
străine directe care pot afecta proiecte și 
programe de interes pentru Uniune din 
motive de securitate sau de ordine publică. 
Comisia ar dispune astfel de un instrument 
de protecție a proiectelor și programelor 
care servesc Uniunea în ansamblul său și 
care reprezintă o contribuție importantă la 
creșterea sa economică, la crearea de locuri 
de muncă și la competitivitate. Sunt vizate, 
în special, proiectele și programele care 
implică o finanțare substanțială din partea 
UE sau care sunt stabilite de legislația 
Uniunii privind infrastructurile, 
tehnologiile critice sau factorii de 
producție critici. Pentru mai multă claritate, 
în anexă ar trebui să figureze o listă 
orientativă de proiecte sau de programe de 
interes pentru Uniune în legătură cu care 
investițiile străine directe pot face obiectul 
unei examinări de către Comisie.

examineze investițiile străine directe care 
pot afecta proiecte și programe de interes 
pentru Uniune din motive de securitate sau 
de ordine publică. Comisia ar dispune 
astfel de un instrument de protecție a 
proiectelor și programelor care servesc 
Uniunea în ansamblul său și care reprezintă 
o contribuție importantă la creșterea sa 
economică, la crearea de locuri de muncă 
și la competitivitate. Sunt vizate, în special, 
proiectele și programele care implică o 
finanțare substanțială din partea UE sau 
care sunt stabilite de legislația Uniunii 
privind infrastructurile critice și strategice, 
tehnologiile critice și strategice și factorii 
de producție critici și strategici. Pentru mai 
multă claritate, în anexă ar trebui să 
figureze o listă neexhaustivă de proiecte și 
de programe de interes pentru Uniune în 
legătură cu care investițiile străine directe 
pot face obiectul unei examinări de către 
Comisie. Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate 
pentru a actualiza o astfel de listă.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru a îmbunătăți dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, comisia competentă 
din cadrul Parlamentului European ar 
trebui să aibă posibilitatea de a invita 
Comisia să emită un aviz privind o 
investiție străină directă planificată sau 
realizată într-un stat membru. Comisia ar 
trebui să informeze Parlamentul 
European despre acțiunile întreprinse în 
urma primirii unei astfel de solicitări.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În cazul în care Comisia consideră că 
o investiție străină directă este de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
pentru Uniune din motive de securitate sau 
de ordine publică, ea ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adresa, într-un interval 
de timp rezonabil, un aviz statelor membre 
în care o astfel de investiție este planificată 
sau a fost realizată. Statele membre ar 
trebui să țină cont în cel mai înalt grad de 
avizul respectiv și să ofere o explicație a 
Comisiei în cazul în care nu îl urmează, în 
conformitate cu obligația lor de cooperare 
loială în temeiul articolului 4 alineatul (3) 
din TUE. De asemenea, Comisia ar trebui 
să aibă posibilitatea de a solicita acestor 
state membre informațiile necesare pentru 
examinarea unei astfel de investiții.

(16) În cazul în care Comisia sau unul 
sau mai multe state membre consideră că 
o investiție străină este de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
pentru Uniune din motive de securitate sau 
de ordine publică, ea ar trebui să adreseze, 
într-un interval de timp rezonabil, un aviz 
statelor membre în care o astfel de 
investiție este planificată sau a fost 
realizată, iar statele membre în cauză ar 
trebui să aibă posibilitatea de a prezenta 
observații statelor membre în care este 
planificată sau a fost realizată o astfel de 
investiție. Avizul, care nu ar trebui să fie 
făcut public, ar trebui să fie transmis 
simultan celorlalte state membre. Statele 
membre ar trebui să țină cont în cel mai 
înalt grad de avizul respectiv și să ofere o 
explicație în scris Comisiei și statelor 
membre relevante în cazul în care nu îl 
urmează, în conformitate cu obligația lor 
de cooperare loială în temeiul articolului 4 
alineatul (3) din TUE. De asemenea, 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a 
solicita acestor state membre informațiile 
necesare pentru examinarea unei astfel de 
investiții. Un stat membru ar trebui să 
aibă posibilitatea de a solicita un aviz din 
partea Comisiei sau observații din partea 
celorlalte state membre cu privire la o 
investiție străină directă care are loc pe 
teritoriul său.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Dacă cel puțin o treime dintre 
statele membre consideră că o investiție 
străină directă este de natură să le 
afecteze securitatea sau ordinea publică 
sau cel puțin o treime dintre statele 
membre și Comisia consideră că proiecte 
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și programe de interes pentru Uniune 
sunt afectate din motive de securitate și de 
ordine publică, statele membre ar trebui 
să țină seama în cel mai înalt grad de 
avizul Comisiei și de observațiile celorlalte 
state membre și să furnizeze o explicație 
în scris Comisiei și statelor membre 
relevante. Dacă respectivele observații sau 
avize nu sunt urmate, Comisia ar trebui 
să urmărească să promoveze dialogul 
dintre statele membre care au prezentat 
observații și statul membru în care este 
planificată sau a fost realizată investiția 
străină directă.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În scopul de a facilita cooperarea cu 
celelalte state membre și examinarea 
investițiilor străine directe de către 
Comisie, statele membre ar trebui să 
notifice Comisiei mecanismele lor de 
examinare, precum și orice modificări 
aduse acestora, și ar trebui să prezinte în 
mod periodic un raport cu privire la 
aplicarea respectivelor mecanisme de 
examinare. Din același motiv, statele 
membre care nu dispun de un mecanism de 
examinare ar trebui să prezinte, de 
asemenea, un raport referitor la investițiile 
străine directe realizate pe teritoriul lor, pe 
baza informațiilor pe care le au la 
dispoziție.

(17) În scopul de a facilita cooperarea cu 
celelalte state membre și examinarea 
investițiilor străine directe de către 
Comisie, precum și pentru a îmbunătăți 
fiabilitatea și comparabilitatea datelor 
furnizate de statele membre, acestea ar 
trebui să notifice Comisiei mecanismele lor 
de examinare, precum și orice modificări 
aduse acestora, și ar trebui să prezinte în 
mod periodic un raport cu privire la 
aplicarea respectivului mecanism de 
examinare. Din același motiv, statele 
membre care nu dispun de un mecanism de 
examinare ar trebui să prezinte, de 
asemenea, un raport referitor la investițiile 
străine directe realizate pe teritoriul lor, în 
zona lor economică exclusivă sau pe 
platforma lor continentală, pe baza 
tuturor informațiilor pe care le au la 
dispoziție. De asemenea, ar trebui să 
furnizeze informații cu privire la măsurile 
luate pentru a obține astfel de informații.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În acest scop, este, de asemenea, 
important să se asigure un nivel minim de 
informare și de coordonare în ceea ce 
privește investițiile străine directe care 
intră în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament în toate statele membre. Aceste 
informații ar trebui să fie puse la 
dispoziție de statele membre în care 
investiția străină directă este planificată sau 
a fost realizată, la cererea statelor membre 
sau a Comisiei. Informațiile pertinente 
includ aspecte precum structura de 
proprietate a investitorului străin și 
finanțarea investiției planificate sau 
realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, 
informații privind subvențiile acordate de 
țări terțe.

(18) În acest scop, este, de asemenea, 
important să se asigure un nivel minim de 
informare și de coordonare în ceea ce 
privește investițiile străine directe care 
intră în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament în toate statele membre în care 
investiția străină directă este planificată sau 
a fost realizată, la cererea statului membru 
sau a Comisiei. Informațiile pertinente 
includ aspecte precum structura de 
proprietate a investitorului străin și 
finanțarea investiției planificate sau 
realizate, inclusiv, dacă sunt disponibile, 
informații privind subvențiile acordate de 
țări terțe. Astfel de informații ar trebui 
furnizate sub rezerva normelor prevăzute la 
articolul 346 din TFUE. Ele ar trebui să 
fie exacte, cuprinzătoare și fiabile și să 
urmărească să faciliteze comparabilitatea 
datelor.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ar trebui îmbunătățită comunicarea 
și cooperarea la nivelul statelor membre și 
la nivelul Uniunii prin stabilirea unor 
puncte de contact pentru examinarea 
investițiilor străine directe în fiecare stat 
membru.

(19) Ar trebui îmbunătățită comunicarea 
și cooperarea la nivelul statelor membre și 
la nivelul Uniunii prin stabilirea unor 
puncte de contact instituționale pentru 
examinarea investițiilor străine directe în 
fiecare stat membru, precum și prin 
instituirea unui grup specific de 
coordonare pentru examinarea 
investițiilor.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre și Comisia ar trebui 
să ia toate măsurile necesare pentru a 
garanta protecția informațiilor 
confidențiale și a altor informații 
sensibile.

(20) Statele membre și Comisia ar trebui 
să garanteze cel mai ridicat nivel de 
protecție a tuturor informațiilor 
confidențiale puse la dispoziție de 
investitorii străini și de întreprinderea în 
cauză din Uniune.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Statele membre ar trebui să prezinte 
Comisiei un raport anual referitor la 
investițiile străine directe realizate pe 
teritoriul lor, în zona lor economică 
exclusivă sau pe platforma lor 
continentală, pe baza celor mai bune 
informații disponibile. De asemenea, ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
măsurile luate pentru a obține astfel de 
informații. Pe baza acestor rapoarte 
anuale, Comisia ar trebui să elaboreze un 
raport anual care să cuprindă situația 
globală a investițiilor în Uniune, inclusiv 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, și ar trebui să transmită 
raportul Parlamentului European. 
Respectivul raport ar trebui să fie făcut 
public.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În termen de cel mult trei ani de la (21) În termen de cel mult trei ani de la 
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intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind aplicarea prezentului 
regulament. În cazul în care raportul 
propune modificarea dispozițiilor 
prezentului regulament, el poate fi însoțit, 
după caz, de o propunere legislativă.

intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și, ulterior, o dată la trei ani, 
Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului un raport în care 
se evaluează funcționarea și eficacitatea 
prezentului regulament. Evaluarea ar 
trebui să includă, de asemenea, 
capacitățile de control economic pe 
termen lung, diferite de investiția străină 
directă, care conduc la achiziționarea 
printr-un contract de achiziție publică a 
unor capacități de influență directă și de 
lungă durată care să permită gestionarea 
sau controlul proiectelor sau programelor 
de interes pentru Uniune, astfel cum sunt 
definite în prezentul regulament. În cazul 
în care raportul propune modificarea 
dispozițiilor prezentului regulament, el 
poate fi însoțit, după caz, de o propunere 
legislativă, iar în toate celelalte cazuri ar 
trebui informat Parlamentul European și 
Consiliul.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În vederea actualizării respectivei 
liste de proiecte și programe de interes 
pentru Uniune, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea anexei 
la prezentul regulament. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
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Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții au 
acces sistematic la reuniunile grupurilor 
de experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „investiții străine directe”: investiții 
de orice natură efectuate de un investitor 
străin cu scopul de a stabili sau de a 
menține legături durabile și directe între 
investitorul străin și antreprenorul sau 
întreprinderea cărora le sunt destinate 
aceste fonduri pentru desfășurarea unei 
activități economice într-un stat membru, 
inclusiv investițiile care permit o 
participare efectivă la administrarea sau la 
controlul unei întreprinderi care desfășoară 
o activitate economică;

(1) „investiții străine directe”: investiții 
de orice natură, indiferent de volumul 
acestora sau de pragul de participare, 
efectuate de un investitor străin, indiferent 
dacă acesta este sau nu investitorul final, 
cu scopul de a stabili sau de a menține 
legături durabile directe sau indirecte între 
investitorul străin și antreprenorul sau 
întreprinderea cărora le sunt destinate 
aceste fonduri pentru desfășurarea unei 
activități economice pe teritoriul unui stat 
membru, în zona sa economică exclusivă 
declarată în conformitate cu Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS) sau pe platforma 
continentală, inclusiv investițiile care 
permit o participare efectivă la 
administrarea sau la controlul direct sau 
indirect al unei întreprinderi care 
desfășoară o activitate economică;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „investiții directe controlate de un 
guvern străin”: orice investiție străină 
directă care ar putea conduce la situația 
în care o persoană juridică stabilită în 
Uniune este controlată de un guvern 
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străin sau de o entitate controlată de un 
guvern străin sau care acționează în 
numele sau la instrucțiunile unui guvern 
străin;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „investitor străin”: o persoană fizică 
dintr-o țară terță sau o întreprindere dintr-
o țară terță care intenționează să realizeze 
sau a realizat o investiție străină directă;

(2) „investitor străin”: o persoană fizică 
sau juridică sau o întreprindere dintr-o țară 
terță sau o instituție națională sau de stat 
care intenționează să realizeze sau a 
realizat deja o investiție străină directă, 
indiferent dacă aceasta este investitorul 
final sau un intermediar care reprezintă 
respectivul investitor dintr-o țară terță;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „examinare”: o procedură care 
permite evaluarea, anchetarea, autorizarea, 
condiționarea, interzicerea sau anularea 
investițiilor străine directe;

(3) „examinare”: o procedură care 
permite evaluarea, anchetarea, autorizarea, 
condiționarea, interzicerea sau anularea 
investițiilor străine directe, a cărei 
perioadă până la finalizare începe odată 
ce toate informațiile necesare pentru 
demararea examinării au fost primite de 
autoritățile relevante;

Justificare

Trebuie să se evite ca investitorul străin să transmită informații incomplete pentru examinare 
doar pentru ca termenul să înceapă să curgă. În acest scop, termenele de prelucrare a 
examinării ar trebui să înceapă din momentul în care sunt furnizate toate documentele 
necesare pentru întocmirea dosarului complet.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot să mențină, să 
modifice sau să adopte mecanisme de 
examinare a investițiilor străine directe din 
motive de securitate sau de ordine publică, 
în condițiile și în conformitate cu 
modalitățile prevăzute în prezentul 
regulament.

1. În conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, statele membre 
pot să mențină, să modifice, să consolideze 
sau să adopte mecanisme de examinare a 
investițiilor străine directe din motive de 
securitate sau de ordine publică.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate examina investițiile 
străine directe care sunt de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
pentru Uniune din motive de securitate sau 
de ordine publică.

2. Comisia examinează investițiile 
străine directe care sunt de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
pentru Uniune din motive de securitate sau 
de ordine publică.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Printre proiectele sau programele de 
interes pentru Uniune se numără, în 
special, cele în cazul cărora finanțările 
din partea UE reprezintă o sumă 
substanțială sau o parte semnificativă sau 
cele care sunt acoperite de legislația 
Uniunii privind infrastructurile, 
tehnologiile critice sau factorii de 
producție critici. În anexa 1 este inclusă o 
listă orientativă a proiectelor sau a 
programelor de interes pentru Uniune.

3. Printre proiectele sau programele de 
interes pentru Uniune se numără, în 
special, cele care implică finanțare din 
partea UE sau cele care sunt acoperite de 
legislația Uniunii privind infrastructurile 
critice și strategice, tehnologiile, inclusiv 
tehnologiile generice esențiale, și factorii 
de producție critici care sunt esențiali 
pentru securitate sau menținerea ordinii 
publice. În anexa la prezentul regulament 
este inclusă o listă neexhaustivă a 
proiectelor sau a programelor de interes 
pentru Uniune. Comisia este împuternicită 
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să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 13a pentru a modifica prezentul 
regulament prin actualizarea listei incluse 
în anexă.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Factori care pot fi luați în considerare în 
cadrul examinării

Factori luați în considerare în cadrul 
examinării

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La examinarea unei investiții străine 
directe din motive de securitate sau de 
ordine publică, statele membre și Comisia 
pot lua în considerare efectele potențiale, 
printre altele, asupra:

1. La examinarea unei investiții străine 
directe din motive de securitate sau de 
ordine publică, statele membre și Comisia 
pot lua în considerare efectele potențiale, 
printre altele, asupra:

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- infrastructurilor critice, inclusiv 
energia, transportul, comunicațiile, 
stocarea datelor, infrastructurile spațiale 
sau financiare, precum și instalațiile 
sensibile;

(a) infrastructurilor critice și strategice, 
fie ele fizice sau virtuale, inclusiv, printre 
altele, distribuția energiei și apei, rețelele 
de transport, porturile, căile ferate, 
aeroporturile și șantierele navale, 
serviciile de transport, comunicațiile și 
mass-media, infrastructurile aerospațiale 
și spațiale, instalațiile de stocare a datelor, 
infrastructurile de analizare a datelor la 
scară largă și electorale, infrastructura de 
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servicii financiare, precum și instalațiile 
sensibile;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tehnologiilor critice, inclusiv 
inteligența artificială, robotica, 
semiconductorii, tehnologiile care pot 
avea aplicații cu dublă utilizare, securitatea 
cibernetică și tehnologia spațială sau 
nucleară;

(b) tehnologiilor critice și strategice, 
inclusiv, printre altele, inteligența 
artificială, robotica, tehnologia cuantică, 
nanotehnologiile, biotehnologiile și 
tehnologiile medicale, tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC), 
cipurile electronice, semiconductorii, 
stocarea energiei, articolele cu dublă 
utilizare, apărarea, securitatea cibernetică 
și tehnologiile cibernetice, sectorul 
autovehiculelor, tehnologia feroviară, 
aerospațială sau nucleară, instalațiile de 
cercetare și dezvoltare;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- securității aprovizionării în ceea ce 
privește factorii de producție critici sau

(c) autonomiei strategice a Uniunii, 
securității și continuității aprovizionării în 
ceea ce privește factorii de producție 
critici, inclusiv, printre altele, produsele 
de bază, materiile prime, pământurile 
rare, activele agricole, terenurile agricole 
și producția agroalimentară; sau

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – liniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- accesului la informații sensibile sau 
capacității de a controla informații 
sensibile.

(d) accesului la informații sensibile sau 
la datele cu caracter personal ale 
cetățenilor Uniunii, inclusiv, printre 
altele, datele cu caracter personal 
referitoare la sănătate, și capacității de a 
controla date la scară largă sau informații 
sensibile,

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pluralității și independenței mass-
media, serviciilor de interes general și 
serviciilor de interes economic general, 
serviciilor culturale, inclusiv serviciilor 
audiovizuale, precum și instalațiilor 
sportive și serviciilor de pariuri și 
patrimoniului cultural.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a determina dacă o investiție străină 
directă este de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea publică, statele 
membre și Comisia pot lua în considerare 
dacă investitorul străin este controlat de 
guvernul unei țări terțe, inclusiv prin 
intermediul unei finanțări semnificative.

2. Pentru a determina dacă o investiție 
străină directă este de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea publică, statele 
membre și Comisia iau în considerare, în 
special, dacă:

(a) există un risc de perturbare, 
deficiență, pierdere sau distrugere în 
aprovizionare care ar putea avea un 
impact într-un stat membru sau în 
Uniune;
(b) investitorul străin este controlat 
direct sau indirect de guvernul, 
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organismele de stat sau forțele armate ale 
unei țări terțe și/sau realizează proiecte 
sau programe externe conduse de stat și 
investiții străine directe controlate de 
guvern pentru obiective industriale 
strategice, dobândirea sau transferul de 
tehnologii generice esențiale sau 
cunoștințe, sprijinirea intereselor 
naționale strategice, inclusiv prin 
intermediul structurii de proprietate sau 
al finanțărilor semnificative care pot lua 
forma subvențiilor, creditelor și 
împrumuturilor extinse acordate de 
guvernul unei țări terțe sau de o instituție 
financiară deținută de stat și/sau are o 
prezență politică în centrele sale de 
decizionale;
(c) investitorul a fost deja implicat în 
proiecte de investiții care au reprezentat 
un pericol la adresa securității sau a 
ordinii publice a unui stat membru.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În sensul alineatului (2), statele 
membre și Comisia pot lua în considerare, 
de asemenea, printre altele:
(a) contextul și circumstanțele în care 
se face sau s-a făcut investiția, inclusiv 
dacă sectorul este considerat un sector 
strategic în țara de origine a 
investitorului;
(b) dacă există un risc serios și legitim 
ca investitorul străin să desfășoare 
activități ilegale sau infracționale, precum 
spălarea de bani, deturnările de fonduri, 
corupția, finanțarea terorismului, crima 
organizată sau încălcări ale drepturilor de 
proprietate intelectuală sau ale 
instrumentelor internaționale din 
domeniul drepturilor omului și ale 
standardelor de muncă fundamentale ale 
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OIM;
(c) dacă statutul întreprinderii în care 
se face investiția include clauze de 
schimbare a proprietății;
(d) dacă investiția poate consolida sau 
conduce la o structură monopolistă sau la 
controlul unui lanț valoric, de exemplu 
prin comunicarea listei care cuprinde 
toate concentrările analizate de Comisie 
care privesc întreprinderea din țara terță, 
precum și prin comunicarea listei care 
cuprinde toate concentrările analizate de 
autoritățile naționale de concurență care 
privesc aceeași întreprindere;
(e) dacă piața din țara de origine a 
investitorului străin este deschisă, 
restricționată sau închisă și dacă există 
reciprocitate și condiții de concurență 
echitabile;
(f) relațiile anterioare dintre Comisie 
sau statele membre cu investitorul străin;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Examinarea se desfășoară pe baza 
celor mai bune informații disponibile, 
care sunt exacte, cuprinzătoare și fiabile.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot menține, modifica sau 
adopta măsurile necesare pentru prevenirea 
eludării mecanismelor de examinare și a 
deciziilor de examinare.

Statele membre mențin, modifică, 
consolidează sau adoptă măsurile necesare 
pentru identificarea și prevenirea eludării 
mecanismelor de examinare și a deciziilor 
de examinare, inclusiv în cazurile în care 
structura de proprietate sau alte 
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caracteristici esențiale ale investitorului s-
au modificat în mod semnificativ. Statele 
membre informează Comisia cu privire la 
orice măsură de combatere a eludării pe 
care o adoptă.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre stabilesc termenele 
pentru emiterea deciziilor de examinare. 
Aceste termene le permit să țină cont de 
observațiile statelor membre menționate la 
articolul 8 și de avizul Comisiei menționat 
la articolele 8 și 9.

2. Statele membre stabilesc termenele 
pentru emiterea deciziilor de examinare și 
le fac publice. Aceste termene le permit să 
țină cont de observațiile statelor membre 
menționate la articolul 8 și de avizul 
Comisiei menționat la articolele 8 și 9.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre pot permite 
operatorilor economici, organizațiilor 
societății civile sau partenerilor sociali 
precum sindicatele să solicite autorităților 
din statele membre să aibă în vedere 
activarea examinării fără a aduce 
atingere sistemelor statelor membre care 
permit o mai amplă implicare 
procedurală.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Informațiile confidențiale, inclusiv 
informațiile sensibile din punct de vedere 

3. Statele membre și Comisia 
garantează cel mai înalt nivel de protecție 
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comercial, puse la dispoziție de către 
investitorii străini și întreprinderea în 
cauză, sunt protejate.

pentru toate informațiile confidențiale 
puse la dispoziție de către un investitor 
străin sau de întreprinderea Uniunii în 
cauză în cadrul procedurilor de 
examinare desfășurate în conformitate cu 
Deciziile Comisiei (UE, Euratom) 
2015/443 și (UE, Euratom) 2015/444.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Investitorii străini și întreprinderile în 
cauză au posibilitatea de a recurge la o cale 
de atac judiciară împotriva deciziilor de 
examinare ale autorităților naționale.

4. Investitorii străini și întreprinderile 
Uniunii în cauză au posibilitatea de a 
recurge la o cale de atac pe lângă 
autoritățile și jurisdicțiile din statele 
membre împotriva deciziilor de examinare, 
conform dreptului național.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre care dispun de 
mecanisme de examinare prezintă Comisiei 
un raport anual cu privire la aplicarea 
acestora. Pentru fiecare perioadă de 
raportare, raportul include, în special, 
informații cu privire la:

3. Pentru fiecare perioadă de 
raportare, statele membre care dispun de 
mecanisme de examinare prezintă Comisiei 
informații suplimentare cu privire la 
aplicarea acestora, în special, informații cu 
privire la:

(a) investițiile străine directe care au 
făcut sau fac obiectul unei examinări;

(a) investițiile străine directe care au 
făcut sau fac obiectul unei examinări;

(b) deciziile de examinare care interzic 
investițiile străine directe;

(b) deciziile de examinare care interzic 
investițiile străine directe;

(c) deciziile de examinare care supun 
investițiile străine directe unor condiții sau 
unor măsuri de atenuare;

(c) deciziile de examinare care supun 
investițiile străine directe unor condiții sau 
unor măsuri de atenuare;

(d) sectoarele, originea și valoarea 
investițiilor străine directe care au făcut sau 
fac obiectul unei examinări.

(d) sectoarele, originea și valoarea 
investițiilor străine directe care au făcut sau 
fac obiectul unei examinări,



PE621.693/ 27

RO

(da) deciziile de examinare privind 
proiectele sau programele care prezintă 
interes pentru Uniune.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre care nu dispun de 
mecanisme de examinare prezintă 
Comisiei un raport anual referitor la 
investițiile străine directe realizate pe 
teritoriul lor, pe baza informațiilor pe care 
le au la dispoziție.

2. Statele membre prezintă Comisiei un 
raport anual referitor la investițiile străine 
directe realizate pe teritoriul lor, în zona 
lor economică exclusivă sau pe platforma 
lor continentală, pe baza celor mai bune 
informații disponibile, precum și detalii 
despre măsurile luate pentru a obține 
aceste informații.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Pe baza rapoartelor anuale 
prezentate de toate statele membre, printre 
altele, și cu respectarea corespunzătoare a 
caracterului confidențial al unora dintre 
informațiile incluse în aceste rapoarte, 
Comisia întocmește un raport anual care 
prezintă situația generală a investițiilor 
din Uniune, inclusiv transpunerea în 
practică a prezentului regulament, și îl 
prezintă Parlamentului European. Acest 
raport este făcut public.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre informează Comisia 
și celelalte state membre cu privire la orice 
investiții străine directe care sunt în curs de 
examinare în cadrul mecanismelor lor de 
examinare, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la începerea examinării. Ca parte a 
informațiilor de furnizat și, dacă este cazul, 
statele membre care efectuează examinarea 
se străduiesc să indice dacă consideră că 
investițiile străine directe care fac obiectul 
examinării intră în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 139/2004.

1. Statele membre informează Comisia 
și statele membre cu privire la orice 
investiții străine directe care sunt în curs de 
examinare în cadrul mecanismului lor de 
examinare, cel târziu la cinci zile 
lucrătoare după începerea examinării. Ca 
parte a informațiilor de furnizat și dacă este 
cazul, statul membru care efectuează 
examinarea se străduiește să indice dacă 
consideră că investiția străină directă care 
face obiectul examinării intră în domeniul 
de aplicare al Regulamentului (CE) 
nr. 139/2004.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Un stat membru poate solicita un 
aviz din partea Comisiei sau observații din 
partea altor state membre privind o 
investiție străină directă care are loc pe 
teritoriul său.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
consideră că o investiție străină directă 
planificată sau realizată într-un alt stat 
membru este de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea sa publică, el poate 
prezenta observații statului membru în care 
investiția străină directă este planificată sau 
a fost realizată. Aceste observații sunt 
transmise în paralel Comisiei.

2. În cazul în care un stat membru 
consideră că o investiție străină directă 
planificată sau realizată într-un alt stat 
membru este de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea sa publică, el poate 
prezenta observații statului membru în care 
investiția străină directă este planificată sau 
a fost realizată. Observațiile statului 
membru sunt transmise simultan Comisiei, 
precum și tuturor celorlalte state membre.



PE621.693/ 29

RO

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră că 
o investiție străină directă este de natură să 
afecteze securitatea sau ordinea publică 
într-unul sau în mai multe state membre, ea 
poate emite un aviz adresat statului 
membru în care investiția străină directă 
este planificată sau a fost realizată. 
Comisia poate emite un aviz indiferent 
dacă alte state membre au prezentat sau nu 
observații.

3. În cazul în care Comisia consideră că 
o investiție străină directă este de natură să 
afecteze securitatea sau ordinea publică 
într-unul sau în mai multe state membre, ea 
ar trebui să emită un aviz adresat statului 
membru în care investiția străină directă 
este planificată sau a fost realizată. 
Comisia poate emite un aviz indiferent 
dacă alte state membre au prezentat sau nu 
observații. Avizul Comisiei se transmite 
simultan tuturor celorlalte state membre.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care Comisia sau un stat 
membru consideră în mod corespunzător 
că o investiție străină directă este de natură 
să afecteze securitatea sau ordinea lor 
publică, ei pot solicita statului membru în 
care investiția străină directă este 
planificată sau a fost realizată să furnizeze 
toate informațiile necesare pentru 
prezentarea observațiilor menționate la 
alineatul (2) sau pentru emiterea avizului 
menționat la alineatul (3).

4. Statul membru care are motive 
justificate să considere că o investiție 
străină directă este de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea sa publică poate 
înainta o cerere motivată Comisiei în care 
solicită să primească din partea statului 
membru în care investiția străină directă 
este planificată sau a fost realizată orice 
informații necesare pentru prezentarea 
observațiilor menționate la alineatul (2). 
Comisia strânge toate cererile de 
informații primite și le transmite fără 
întârziere statului membru în care 
investiția străină directă este planificată 
sau a fost realizată. Atunci când acest 
lucru se justifică, Comisia poate solicita, 
de asemenea, din proprie inițiativă, orice 
informații necesare pentru emiterea 
avizului menționat la alineatul (3).
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Observațiile formulate în 
conformitate cu alineatul (2) sau avizele 
emise în conformitate cu alineatul (3) sunt 
adresate statului membru în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată într-un interval de timp rezonabil 
și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de 
zile lucrătoare de la primirea informațiilor 
menționate la alineatul (1) sau (4). În 
cazul în care avizul Comisiei este emis 
după observațiile celorlalte state membre, 
Comisia dispune de un termen de 25 de 
zile lucrătoare suplimentare pentru 
emiterea avizului.

5. Observațiile formulate în 
conformitate cu alineatul (2) sunt adresate 
Comisiei și statului membru, iar avizele 
emise în conformitate cu alineatul (3) sunt 
adresate statului membru în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată, într-un interval de timp rezonabil 
și, în orice caz, în termen de cel mult 25 de 
zile lucrătoare de la primirea informațiilor. 
În cazul în care avizul Comisiei este emis 
după observațiile celorlalte state membre, 
aceasta dispune de un termen de 25 de zile 
lucrătoare suplimentare pentru emiterea 
avizului.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată țin cont în mod corespunzător de 
observațiile celorlalte state membre 
menționate la alineatul (2) și de avizul 
Comisiei menționat la alineatul (3).

6. Statele membre în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată țin cont în mod corespunzător de 
observațiile celorlalte state membre 
menționate la alineatul (2) și de avizul 
Comisiei menționat la alineatul (3), 
precum și de opiniile exprimate în cadrul 
Grupului de coordonare pentru 
examinarea investițiilor înființat în 
conformitate cu articolul 12a.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Dacă cel puțin o treime dintre 
statele membre consideră că o investiție 
străină directă este de natură să le 
afecteze securitatea sau ordinea publică, 
statul membru în care este planificată sau 
a fost realizată investiția străină directă 
ține cont în cea mai mare măsură de 
observațiile lor și de avizul Comisiei și 
furnizează o explicație în scris.
Dacă acestor observații sau avize nu li se 
dă curs, Comisia sprijină dialogul dintre 
statele membre care au prezentat 
observații și statul membru în care este 
planificată sau a fost realizată investiția 
străină directă.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Cooperarea între statele membre în 
temeiul prezentului articol are loc prin 
intermediul punctelor de contact 
menționate la articolul 12.

7. Cooperarea între statele membre în 
temeiul prezentului articol are loc prin 
intermediul punctelor de contact pentru 
examinarea investițiilor străine directe 
integrate la nivel instituțional („punct de 
contact instituțional pentru examinarea 
ISD”) și al Grupului de coordonare 
pentru examinarea investițiilor înființat în 
conformitate cu articolul 12a.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care Comisia consideră că 
o investiție străină directă este de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
pentru Uniune din motive de securitate sau 

1. În cazul în care Comisia sau unul 
sau mai multe state membre consideră că 
o investiție străină directă este de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
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de ordine publică, ea poate emite un aviz 
adresat statului membru în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată.

pentru Uniune din motive de securitate sau 
de ordine publică, Comisia emite un aviz 
adresat statului membru în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată. Avizul Comisiei se transmite în 
același timp celorlalte state membre. Acest 
aviz nu este făcut public.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Un stat membru poate solicita un 
aviz din partea Comisiei sau observații din 
partea altor state membre privind o 
investiție străină directă care are loc pe 
teritoriul său.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. În cazul în care un stat membru 
consideră că o investiție străină directă 
planificată sau realizată în alt stat 
membru este de natură să îi afecteze 
securitatea sau ordinea publică în 
contextul proiectelor sau programelor 
Uniunii, sau să afecteze interesele 
Uniunii, poate prezenta observații statului 
membru în care investiția străină directă 
este planificată sau a fost realizată. Aceste 
informații se transmit în același timp și 
Comisiei.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate solicita statului 
membru în care investiția străină directă 
este planificată sau a fost realizată orice 
informații necesare pentru emiterea 
avizului menționat la alineatul (1).

2. Comisia poate solicita statului 
membru în care investiția străină directă 
este planificată sau a fost realizată orice 
informații necesare pentru emiterea 
avizului menționat la alineatul (1). Comisia 
acordă o atenție maximă sensibilității 
potențiale a acestor informații atunci când 
le prelucrează. Statul membru, investitorul 
străin și antreprenorul sau întreprinderea 
care beneficiază de investiție pot furniza 
Comisiei orice informații de interes pe 
care le consideră necesare pentru 
emiterea unui aviz. Aceste informații sunt 
exacte, cuprinzătoare și fiabile și 
urmăresc să faciliteze comparabilitatea 
datelor.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia prezintă avizul său statului 
membru în cauză într-un interval de timp 
rezonabil și, în orice caz, în termen de cel 
mult 25 de zile lucrătoare de la primirea 
informațiilor solicitate de Comisie în 
temeiul alineatului (2). În cazul în care un 
stat membru dispune de un mecanism de 
verificare, astfel cum se menționează la 
articolul 3 alineatul (1), și informațiile 
privind investițiile străine directe care fac 
obiectul unei examinări au fost primite de 
Comisie în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1), avizul este emis în termen de 
cel mult 25 de zile lucrătoare de la 
primirea acestor informații. În cazul în 
care sunt necesare informații 
suplimentare pentru emiterea unui aviz, 
termenul de 25 de zile începe de la data 
primirii informațiilor suplimentare.

3. Comisia emite avizul către statul 
membru în cauză într-un interval de timp 
rezonabil, pentru a nu afecta, din cauza 
unor întârzieri nerezonabile, nici 
investiția străină directă, nici examinarea 
realizată de statul membru, și, în orice caz, 
în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare 
de la primirea informațiilor solicitate de 
Comisie în temeiul alineatului (2).
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Avizul Comisiei este comunicat 
celorlalte state membre.

4. Avizul Comisiei este comunicat 
celorlalte state membre și Parlamentului 
European.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată țin cont în cel mai înalt grad de 
avizul Comisiei și oferă o explicație 
Comisiei în cazul în care nu urmează acest 
aviz.

5. Statele membre în care investiția 
străină directă este planificată sau a fost 
realizată țin cont în cel mai înalt grad de 
avizul Comisiei menționat la alineatul (1) 
sau de observațiile statelor membre 
menționate la alineatul (1b) (nou) și oferă 
o explicație în scris Comisiei și statelor 
membre implicate în cazul în care nu 
urmează avizul Comisiei sau observațiile 
statelor membre.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În cazul în care operatori 
economici, organizații ale societății civile 
sau parteneri sociali precum sindicatele 
dispun de informații pertinente sau au 
preocupări substanțiale și justificate 
corespunzător cu privire la o investiție 
străină directă care este susceptibilă să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
pentru Uniune din motive de securitate și 
de ordine publică, pot furniza Comisiei 
aceste informații. Comisia poate ține 
seama în mod corespunzător de aceste 
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informații atunci când emite un aviz.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Dacă cel puțin o treime dintre 
statele membre și Comisia consideră că o 
investiție străină directă este de natură să 
le afecteze securitatea sau ordinea 
publică, statul membru în care este 
planificată sau a fost realizată investiția 
străină directă ține cont în cea mai mare 
măsură de observațiile celorlalte state 
membre și de avizul Comisiei și 
furnizează o explicație în scris.
Dacă acestor observații sau avize nu li se 
dă curs, Comisia sprijină dialogul dintre 
statele membre care au prezentat 
observații și statul membru în care este 
planificată sau a fost realizată investiția 
străină directă.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. Pentru a consolida dialogul dintre 
instituțiile Uniunii și pentru a asigura o 
mai mare transparență și răspundere, 
comisia competentă din Parlamentul 
European poate invita Comisia să emită 
un aviz referitor la o investiție străină 
directă planificată sau realizată într-un 
stat membru și să se prezinte în fața 
comisiei pentru a discuta toate aspectele 
legate de aplicarea prezentului 
regulament și, în special, aplicarea 
dispozițiilor privind examinarea 
investițiilor care sunt de natură să 
afecteze proiecte sau programe de interes 
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pentru Uniune în temeiul prezentului 
regulament. Comisia informează 
Parlamentul European despre acțiunile 
întreprinse ca urmare a unor astfel de 
solicitări.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că 
informațiile solicitate de Comisie și de 
celelalte state membre în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 
alineatul (2) sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a statelor membre solicitante 
fără întârzieri nejustificate.

1. Statele membre se asigură că 
informațiile solicitate de Comisie și de 
celelalte state membre în temeiul 
articolului 8 alineatul (4) și al articolului 9 
alineatul (2) sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a statelor membre solicitante 
fără întârzieri nejustificate, sub rezerva 
normelor prevăzute la articolul 346 din 
TFUE. Aceste informații sunt exacte, 
cuprinzătoare și fiabile și urmăresc să 
faciliteze comparabilitatea datelor.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) structura de proprietate a 
investitorului străin și a întreprinderii în 
care investiția străină directă este 
planificată sau a fost realizată, inclusiv 
informații privind acționarul sau acționarii 
majoritari finali;

(a) structura de proprietate, participarea 
la capital și calitatea investitorului străin 
direct și a investitorului final și a 
întreprinderii în care investiția străină 
directă este planificată sau a fost realizată, 
inclusiv informații privind acționarul sau 
acționarii majoritari finali;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) finanțarea investiției, pe baza 
informațiilor aflate la dispoziția statului 
membru.

(e) finanțarea investiției și sursa 
acesteia, inclusiv dovada legalității sale, 
pe baza celor mai bune informații aflate la 
dispoziția statului membru.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre și Comisia asigură 
protecția informațiilor confidențiale 
obținute în cadrul aplicării prezentului 
regulament.

2. Statele membre și Comisia 
garantează cele mai ridicate niveluri și 
standarde de protecție a informațiilor 
confidențiale obținute în cadrul aplicării 
prezentului regulament, ținând cont în 
mod corespunzător de informațiile 
sensibile și respectând Deciziile Comisiei 
(UE, Euratom) 2015/443 și (UE, 
Euratom) 2015/444.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Puncte de contact Puncte de contact instituționale pentru 
examinarea ISD 

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru desemnează un punct 
de contact pentru examinarea investițiilor 
străine directe (denumit în continuare 
„punct de contact pentru examinarea 

1. Fiecare stat membru desemnează un 
punct de contact instituțional pentru 
examinarea ISD pentru examinarea 
investițiilor străine directe. Comisia și 
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ISD”). Comisia și celelalte state membre 
implică aceste puncte de contact pentru 
examinarea ISD în toate chestiunile legate 
de punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

celelalte state membre implică aceste 
puncte de contact instituționale pentru 
examinarea ISD responsabile cu 
examinarea investițiilor străine directe și 
asigură strânsa cooperare dintre ele în 
toate chestiunile legate de punerea în 
aplicare a prezentului regulament, 
îndeosebi în cadrul Grupului de 
coordonare pentru examinarea 
investițiilor.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Punctele de contact instituționale 
pentru examinarea ISD ar trebui să poată 
menține o legătură cu celelalte puncte de 
contact create prin legislațiile naționale 
sau prin legislația Uniunii care urmăresc 
aceleași obiective, cu scopul de a favoriza 
dezvoltarea în rețea.

Justificare

Directiva 2008/114 creează, de exemplu, puncte de contact responsabile de protecția 
infrastructurilor critice europene. Legăturile și feedbackul dintre aceste puncte de contact nu 
implică resurse suplimentare și permit un schimb de informații mai bun.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Punctele de contact instituționale 
pentru examinarea ISD trebuie să 
satisfacă același nivel de exigență ca 
sistemele naționale de examinare a 
investițiilor, de exemplu în ceea ce 
privește accesul la informațiile solicitate, 
rolul de coordonare și menținerea celui 
mai ridicat standard de protecție a 
informațiilor confidențiale și sensibile.
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Justificare

Punctele de contact instituționale trebuie să aibă aceleași obligații în materie de securitate, 
în special în ceea ce privește securitatea informațiilor.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Grupul de coordonare pentru examinarea 

investițiilor
1. Se înființează un Grup de 
coordonare pentru examinarea 
investițiilor, prezidat de un reprezentant al 
Comisiei. Fiecare stat membru își 
desemnează un reprezentant în acest 
grup.
2. Grupul de coordonare pentru 
examinarea investițiilor reunește 
reprezentanți și experți din statele membre 
și din cadrul Comisiei, pentru a face 
schimb de bune practici, printre altele, 
pentru a răspunde preocupărilor statelor 
membre legate de funcționarea sistemelor 
lor de evaluare și pentru a discuta orice 
chestiune care intră sub incidența 
prezentului regulament.
3. Autoritățile locale, operatorii 
economici, părțile interesate instituționale 
și politice și autoritățile, organizațiile 
societății civile, partenerii sociali, cum ar 
fi sindicatele, agențiile Uniunii și 
agențiile responsabile cu promovarea 
anumitor regiuni, sau experții în 
informații economice, precum și 
reprezentanți ai sistemelor de evaluare din 
țările terțe pot fi, de asemenea, invitați 
periodic să vorbească despre experiența 
lor.
4. Comisia facilitează participarea 
Parlamentului European în calitate de 
observator la toate reuniunile care 
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prezintă interes.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Cooperarea internațională

Statele membre și Comisia promovează 
cooperarea, în cadrul acordurilor 
comerciale și de investiții cu țările terțe și 
al forurilor internaționale privind 
aplicarea procedurilor de examinare.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia evaluează și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind aplicarea prezentului 
regulament în termen de cel mult 3 ani de 
la data intrării sale în vigoare. Statele 
membre sunt implicate în acest exercițiu și 
furnizează Comisiei informațiile necesare 
pentru elaborarea respectivului raport.

1. În termen de... [trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] și, ulterior, o dată la trei ani, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport de 
evaluare a funcționării și eficacității 
prezentului regulament. Statele membre 
sunt implicate îndeaproape în exercițiul 
respectiv și furnizează Comisiei 
informațiile necesare pentru elaborarea 
respectivului raport.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care raportul recomandă 2. În cazul în care raportul recomandă 
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modificarea dispozițiilor regulamentului, 
el poate fi însoțit de o propunere legislativă 
adecvată.

modificarea dispozițiilor prezentului 
regulament, el poate fi însoțit de o 
propunere legislativă adecvată. În cazul în 
care Comisia consideră că nu este 
necesară o astfel de modificare, își 
justifică decizia în fața Parlamentului 
European și a Consiliului.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a

1. Competența de a adopta acte 
delegate se conferă Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (3) se conferă Comisiei pe o 
perioadă de trei ani de la ... [data intrării 
în vigoare a prezentului regulament]. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cu cel puțin 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de trei ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cu cel puțin trei luni 
înainte de încheierea fiecărei perioade.
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 3 alineatul (3) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 
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delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de două luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexă – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– FEIS
Regulamentul (UE) 2015/1017 din 
25 iunie 2015 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind Fondul european 
pentru investiții strategice, Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013, (UE) 
nr. 1316/2013 și (UE) nr. 2015/1017 în 
ceea ce privește prelungirea perioadei 
Fondului european pentru investiții 
strategice, precum și introducerea unor 
îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale 
Platformei europene de consiliere în 
materie de investiții.
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexă – liniuțele 6b – 6i (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– SESAR - Cerul unic european:
Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului 
pentru crearea cerului unic european 
(regulament-cadru).
– Inițiativele comune ale Uniunii în 
domeniul tehnologiei, inclusiv:
întreprinderea comună „Pile de 
combustie și hidrogen”, aeronautică și 
hidrogen, inițiativa tehnologică comună 
privind medicamentele inovatoare, 
inițiativa „Componente și sisteme 
electronice pentru o poziție de lider a 
Europei”, întreprinderea pentru 
bioindustrii, Shift2Rail.
– Mecanismul pentru interconectarea 
Europei:
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și 
(CE) nr. 67/2010.
– Planul de acțiune pentru implementarea 
5G în Europa.
– Fondul european de apărare:
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Lansarea Fondului 
european de apărare” (COM(2017)0295).
– Programul european de dezvoltare 
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industrială în domeniul apărării:
Regulamentul Parlamentului European și 
al Consiliului din ... de instituire a 
programului european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării, pentru 
sprijinirea competitivității și a capacității 
de inovare a industriei de apărare a UE și 
Fondul european de apărare - Decizia 
Comisiei privind finanțarea Acțiunii 
pregătitoare privind cercetarea în materie 
de apărare (PADR).
– Cooperarea structurată permanentă 
(PESCO):
Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului 
din 11 decembrie 2017 de stabilire a 
cooperării structurate permanente 
(PESCO) și de adoptare a listei statelor 
membre participante.
– Fondul de cercetare pentru cărbune și 
oțel:
Decizia (UE) 2017/955 a Consiliului din 
29 mai 2017 de modificare a Deciziei 
2008/376/CE privind adoptarea 
programului de cercetare al Fondului de 
cercetare pentru cărbune și oțel și privind 
orientările tehnice multianuale pentru 
acest program.


