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ĪSS PAMATOJUMS

Ārvalstu tiešie ieguldījumi vienmēr ir bijuši svarīgi Eiropas valstu un Eiropas Savienības 
attīstībā. Lai gan vislielākais tiešais labums no ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) avotiem tiek 
gūts ekonomiskās un sociālās attīstības jomās, tie var ievērojami ietekmēt arī Savienības un 
dalībvalstu drošības un stratēģiskās intereses. Nesenās norises Eiropas drošības un 
aizsardzības jomā, no kurām visjaunākais notikums ir PESCO parakstīšana 2017. gada 
novembrī, liek pievērst lielāku uzmanību ĀTI plūsmu radītajai ietekmei. Tiecoties sasniegt 
noteiktos mērķus attiecībā uz pārredzamību, pārskatatbildību un drošību, ar kādu ĀTI tiek 
uzņemti Eiropas Savienībā, šis process ir rūpīgi jāpārvalda, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievērotas atsevišķu dalībvalstu kompetences un tiesības un ka tās pakāpeniski nepārņem 
Komisija vai kāda cita Savienības struktūra, un ka dalībvalstis patur visas tiesības atļaut vai 
aizliegt ĀTI savā teritorijā. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka katra dalībvalsts ir atbildīga 
par savu drošību un ka šis jautājums var būt saistīts ar sensitīvu komercinformāciju un laika 
ziņā sensitīvām procedūrām. 

Tādēļ ir svarīgi, lai dalībvalstis nebūtu spiestas pieņemt vai saglabāt izvērtēšanas mehānismus 
gadījumos, kad šādi mehānismi neatbilst to interesēm. Lai gan šajā jautājumā Komisijas 
priekšlikums tiecas ievērot atsevišķo dalībvalstu vēlmes, ir būtiski nodrošināt to, ka 
turpmākajos izvērtēšanas mehānismos ietvertās kopīgās pamatprasības nav pretrunā 
dažādajām un īpašajām atsevišķu dalībvalstu prasībām, jo īpaši drošības un stratēģisko 
interešu jomā, un ka, daloties ar datiem un sensitīvu informāciju, dalībvalstis nenodod savu 
integritāti un drošību citu pārziņā. Tādēļ būtu jāizvairās no obligātu elementu iekļaušanas. 

Visbeidzot, ņemot vērā to, ka Apvienotā Karaliste — centrālais punkts, no kura ārvalstu 
investori cenšas rast piekļuvi ES vienotajam tirgum,— gatavojas izstāties no Eiropas 
Savienības, saistībā ar izvērtēšanas mehānismiem ir vēl jo vairāk nepieciešams pievērst īpašu 
uzmanību ĀTI plūsmām, kuras uz ES tiek novirzītas caur Apvienoto Karalisti, kā arī izstrādāt 
īpašu kārtību attiecībā uz turpmākiem Apvienotās Karalistes ieguldījumiem Eiropas Savienībā 
kā jaunu ĀTI avotu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ārvalstu tiešie ieguldījumi veicina 
Savienības izaugsmi, palielinot tās 
konkurētspēju, radot darbvietas un 

(1) Ārvalstu tiešie ieguldījumi veicina 
Savienības izaugsmi, palielinot tās 
konkurētspēju, radot izaugsmi, darbvietas 
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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.

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.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas ekonomika ir viena no 
atvērtākajām ekonomikām pasaulē, un 
Savienības izaugsme un konkurētspēja ir 
atkarīga no šīs atvērtības un tirdzniecības;
tomēr Eiropa cieš no tā, ka tai nav tādas 
pašas piekļuves tirdzniecības partneru 
tirgiem, un tas rada zaudējumus Eiropas 
ekonomikai, rūpniecībai un uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 3

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 
saistīti ar ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem.

(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 
saistīti ar ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, 
pamatojoties uz drošības, sabiedriskās 
kārtības, pamattiesību vai svarīgu 
tehnoloģiju aizsardzības apsvērumiem.

(Šis grozījums attiecas uz visu dokumentu.)
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Grozījums Nr. 4

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 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 darbības jomas un procedūru ziņā 
atšķirīgi pasākumi. Citās dalībvalstīs nav 
šādu mehānismu, un tādēļ attiecīgajām 
valstīm tie būtu jāievieš.

Grozījums Nr. 5

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) 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. Šai juridiskajai 
noteiktībai nevajadzētu kavēt dalībvalstu 
ekskluzīvo atbildību noteikt un kontrolēt 
savu drošību, un attiecībā uz to būtu 
pienācīgi jāņem vērā LESD 346. panta 
noteikumi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ārvalstu tiešo ieguldījumu (8) Ārvalstu tiešo ieguldījumu 
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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.

izvērtēšanas satvaram būtu jānodrošina 
dalībvalstīm un Komisijai līdzekļi, kas 
nepieciešami, lai visaptveroši novērstu
apdraudējumu drošībai vai sabiedriskajai 
kārtībai, pielāgojoties mainīgiem 
apstākļiem, vienlaikus saglabājot 
nepieciešamo elastību, dalībvalstīm 
izvērtējot ārvalstu tiešos ieguldījumus, 
pamatojoties uz drošības un sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem, ņemot vērā 
individuālās situācijas un dažādos 
apstākļus katrā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 7

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 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, un nodrošinās pamatu 
kompetentajai iestādei reaģēt uz šādas 
izvērtēšanas iespējamu pārskatīšanu tiesā. 
Šim sarakstam ar faktoriem, kas var 
ietekmēt drošību vai sabiedrisko kārtību, 
būtu jāpaliek neizsmeļošam.

Pamatojums

Ir jābūt skaidrai saiknei starp ieguldījumu izvērtēšanu un drošības apdraudējumu. Ikvienā 
iespējamā pārskatīšanā tiesā, tiesām vajadzētu būt iespējai konstatēt faktorus, kurus iestāde 
ir ņēmusi vērā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Nosakot, vai ārvalstu tiešie 
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.

(12) Nosakot, vai ārvalstu tiešie 
ieguldījumi var ietekmēt drošību vai 
sabiedrisko kārtību, dalībvalstīm un
Komisijai būtu jāņem vērā visi attiecīgie 
faktori, tostarp ietekme uz kritisku 
infrastruktūru, valsts aizsardzību un 
Eiropas aizsardzības rūpniecību, 
kritiskām 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 būtu jāņem vērā 
arī tas, vai ārvalstu ieguldītāju tieši vai 
netieši kontrolē (piemēram, sniedzot 
būtisku finansējumu, tostarp subsīdijas) 
kādas trešās valsts valdība, paturot prātā, 
ka faktisku kontroli var radīt arī 
pagarināti kredīti un aizdevumi, ko 
izsniedz trešās valsts valdība, valsts 
finanšu iestāde vai jebkāds cits valsts 
uzņēmums trešā valstī.

Grozījums Nr. 9

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 
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 kvalitātes prasību 
minimumam attiecībā uz to datu 
izvērtēšanu, kas dalībvalstīm jāsniedz, lai 
uzlabotu par tiešajiem ārvalstu 
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ieguldījumiem pieejamo datu kopumu 
uzticamību un salīdzināmību, un iespējai 
ārvalstu ieguldītājiem vērsties pēc tiesiskās 
aizsardzības saistībā ar izvērtēšanas 
lēmumiem.

Grozījums Nr. 10

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 ieguldījumus, kā arī 
neatkarīgi no tā, vai citas dalībvalstis ir 
sniegušas piezīmes.

(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 pa attiecīgiem kanāliem pienācīgi 
sazināties ar citu dalībvalsti, 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 ieguldījumus, kā arī 
neatkarīgi no tā, vai citas dalībvalstis ir 
sniegušas piezīmes.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Turklāt Komisijai vajadzētu būt 
iespējai izvērtēt ārvalstu tiešos 
ieguldījumus, kas varētu ietekmēt 

(15) Turklāt Komisijai vajadzētu būt 
iespējai izvērtēt ārvalstu tiešos 
ieguldījumus, kas varētu ietekmēt 
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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.

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 tās ekonomikas izaugsmē, 
nodarbinātībā, drošībā, stratēģiskajās 
interesēs un konkurētspējā. Tam jo īpaši 
būtu jāattiecas uz projektiem un 
programmām, kur ir iesaistīts ES 
finansējums vai kas ir izveidotas ar 
Savienības tiesību aktiem par kritisku 
infrastruktūru, aizsardzību, 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. Šis saraksts būtu 
nekavējoties jāatjaunina, tiklīdz ir 
izveidoti jauni projekti vai programmas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Eiropas Parlamentam vajadzētu 
būt iespējai pieprasīt Komisijai aktivizēt 
sadarbības mehānismu saistībā ar 
Savienības interešu projektiem un 
programmām, pamatojoties uz drošības 
vai sabiedriskās kārtības apsvērumiem.
Komisijai būtu maksimāli jāņem vērā 
Eiropas Parlamenta nostāja un jāsniedz 
paskaidrojumi katru reizi, kad 
Parlamenta nostāja nav ņemta vērā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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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 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 detalizēts paskaidrojums, ja tās 
atzinumu neievēro Komisijai vajadzētu būt 
arī iespējai pieprasīt no šīm dalībvalstīm 
informāciju, kas tai vajadzīga šādu 
ieguldījumu izvērtēšanai.

Grozījums Nr. 14

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) Tā kā valsts drošība joprojām ir 
dalībvalstu atbildība un lai veicinātu 
sadarbību ar citām dalībvalstīm un ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanu, ko veic 
Komisija, un arī lai nodrošinātu 
dalībvalstu sniegto datu labāku ticamību 
un salīdzināmību, dalībvalstīm būtu 
Komisijai jāziņo par saviem izvērtēšanas 
mehānismiem un jebkādiem to 
grozījumiem, 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.

Grozījums Nr. 15
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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 
jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai 
nodrošinātu konfidenciālas un citas 
sensitīvas informācijas aizsardzību, jo īpaši 
ja tas ir saistīts ar attiecīgās dalībvalsts 
drošību un integritāti.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek izveidots satvars ārvalstu 
tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, 
ko dalībvalstis un Komisija veic, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem.

Ar šo regulu tiek izveidots satvars ārvalstu 
tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, 
ko dalībvalstis un Komisija veic, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem, neskarot 
dalībvalstu ekskluzīvo atbildību par valsts 
drošību.

Grozījums Nr. 17

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 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 
dalībvalsts teritorijā vai ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā, tostarp ieguldījumi, kuri 
nodrošina faktisku dalību saimniecisku 
darbību veicošā uzņēmuma pārvaldībā vai 
kontrolē;
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Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ir aptverti arī ieguldījumi saimnieciskas darbības veikšanai dalībvalstu 
ekskluzīvajā ekonomikas zonā.

Grozījums Nr. 18

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

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 persona vai trešās valsts uzņēmums, 
kas gatavojas veikt vai jau ir veicis ārvalstu 
tiešos ieguldījumus, kā arī fiziska persona 
vai uzņēmums, kas atrodas dalībvalstī, bet 
ko faktiski kontrolē vai finansē trešā 
valsts;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a “svarīgas tehnoloģijas” ir 
tehnoloģijas vai uzņēmumi, no kuriem ir 
atkarīga ražošanas nozare, kas, 
piemēram, minēta 4. panta 1. daļas otrajā 
ievilkumā;

Grozījums Nr. 20

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 

1. Dalībvalstis uztur, groza vai ievieš
mehānismus, lai izvērtētu ārvalstu tiešos 
ieguldījumus, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, 
saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem 
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izklāstītajiem noteikumiem. noteikumiem.

Grozījums Nr. 21

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 projektus un
programmas.

Grozījums Nr. 22

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 
infrastruktūru, aizsardzību, kritiskām 
tehnoloģijām vai kritiskiem resursiem. 
Regulas 1. pielikumā ir iekļauts indikatīvs 
un neizsmeļošs saraksts ar Savienības 
interešu projektiem un programmām.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Faktori, ko var ņemt vērā izvērtēšanā Faktori, ko ņem vērā izvērtēšanā

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
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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:

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

Grozījums Nr. 25

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;

- kritisko infrastruktūru, tostarp 
saistībā ar kritiski svarīgiem materiāliem 
un izejvielām, energodrošību, transportu, 
sakariem, sabiedrības veselības 
nodrošināšanu, plašsaziņas līdzekļiem, 
datu glabāšanu, aviācijas vai finanšu 
infrastruktūru, kā arī paaugstināta riska 
iekārtām un drošības un aizsardzības 
nozarēm un infrastruktūru, piemēram 
militārajām bāzēm, un ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem zemē un nekustamajos 
īpašumos, kas var ietekmēt aizsardzības 
infrastruktūras izmantošanu;

Grozījums Nr. 26

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 
kodoltehnoloģiju;

- kritiskām tehnoloģijām, tostarp 
mākslīgo intelektu, robotiku, 
pusvadītājiem, nanotehnoloģijām, 
biotehnoloģijām, citām tehnoloģijām ar 
iespējamu divējādu lietojumu, 
kiberdrošību, militārajām un aizsardzības 
tehnoloģijām, kiberuzraudzības un 
ielaušanās tehnoloģijām, aviācijas, 
kosmosa vai kodoltehnoloģiju vai jebkādu 
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citu stratēģiskas nozīmes modernu 
tehnoloģiju, kā arī uzņēmumiem 
aizsardzības ražojumu un tehnoloģiju 
piegādes ķēdē gadījumos, kad pastāv 
risks, ka šie ražojumi un tehnoloģijas var 
tikt nodoti valstij, kura rada globālu vai 
reģionālu drošības apdraudējumu;

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– uzņēmumu lomu sadarbības 
projektos pētniecības un attīstības jomā 
un ietekmi uz piekļuvi tehnoloģijām, 
intelektuālā īpašuma tiesībām un zinātību 
saistībā ar pētniecības un attīstības 
programmu;

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- piekļuvi sensitīvai informācijai vai 
spēju kontrolēt sensitīvu informāciju.

- piekļuvi sensitīvai vai stratēģiski 
svarīgai valsts un Eiropas drošības 
informācijai vai spēju kontrolēt sensitīvu
vai stratēģiski svarīgu drošības
informāciju.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 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 

Nosakot, vai ārvalstu tiešie ieguldījumi 
varētu ietekmēt drošību, sabiedrisko 
kārtību, pamattiesības vai svarīgu 
tehnoloģiju aizsardzību, dalībvalstis un 
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trešās valsts valdība, tostarp sniedzot 
būtisku finansējumu.

Komisija ņem vērā to, vai ārvalstu 
ieguldītāju tieši vai netieši kontrolē trešās 
valsts valdība, tostarp sniedzot būtisku 
finansējumu, īpaši, ja minētā valdība 
neievēro visas starptautiskās 
cilvēktiesības, starptautiskās humanitārās 
tiesības un attiecīgās starptautiskās ieroču 
kontroles normas, piemēram, Ieroču 
tirdzniecības līgumu (ITL), vai arī ja tiek 
izmantotas necaurspīdīgas īpašuma 
tiesību struktūras, skaidri nenorādot 
galīgo īpašnieku, vai tiek pārkāpti kopējā 
tirgus noteikumi.

Komisija vai dalībvalstis var pozitīvi 
novērtēt ģeopolitiskos faktorus, piemēram, 
to, vai uzņēmums atrodas kādā no NATO 
dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 30

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 vai ievieš
pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu 
izvērtēšanas mehānismu un izvērtēšanas 
lēmumu apiešanu.

Grozījums Nr. 31

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 uzņēmumiem ir iespēja vērsties pēc 
tiesiskās aizsardzības saistībā ar valsts 
iestāžu pieņemtiem izvērtēšanas 
lēmumiem, taču šāda tiesiskā aizsardzība 
netiek uzskatīta par pretēju būtiskām 
dalībvalsts drošības interesēm un 
neapgrūtina dalībvalstu lēmumu 
pieņemšanas spējas.
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā [...] (30
dienas no šīs regulas spēkā stāšanās) 
paziņo Komisijai savus pašreizējos
izvērtēšanas mehānismus. Dalībvalstis 
paziņo Komisijai jebkurus grozījumus
esošā izvērtēšanas mehānismā vai no jauna 
pieņemtus izvērtēšanas mehānismus ne 
vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā izvērtēšanas 
mehānisma stāšanās spēkā.

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā [...] 
(30 dienas no šīs regulas spēkā stāšanās) 
paziņo Komisijai par saviem pašreizējiem
izvērtēšanas mehānismiem. Dalībvalstis 
paziņo Komisijai par jebkuriem 
grozījumiem esošā izvērtēšanas 
mehānismā vai no jauna pieņemtiem
izvērtēšanas mehānismiem ne vēlāk kā 
30 dienu laikā pēc šā izvērtēšanas 
mehānisma stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm nav pienākuma 
sniegt informāciju, kuras izpaušanu tās 
uzskata par būtisku savas drošības 
interešu apdraudējumu.

Pamatojums

Noteiktu informāciju saistībā ar izvērtēšanu var pamatoti uzskatīt par valsts noslēpumu, un tā 
ir jāaizsargā.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis, kurās nav izvērtēšanas 
mehānisma, sniedz Komisijai gada 
ziņojumu par ārvalstu tiešajiem 

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

tiešajiem ieguldījumiem, kas notikuši to 
teritorijā, pamatojoties uz tām pieejamo 
informāciju.

Grozījums Nr. 35

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 sniedz tai dalībvalstij 
adresētu atzinumu, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti. 
Komisija sniedz atzinumu neatkarīgi no tā, 
vai citas dalībvalstis ir sniegušas piezīmes.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

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

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Parlaments var pieprasīt 
sadarbības mehānisma iedarbināšanu 
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attiecībā uz Savienības interešu 
projektiem un programmām, pamatojoties 
uz drošības vai sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas atzinumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm.

4. Komisijas atzinumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm. Ja Komisija ir 
sniegusi atzinumu saskaņā ar šo pantu, tā 
informē Eiropas Parlamentu, īstenojot 
strukturēto dialogu par ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas ietekmē drošību un 
sabiedrisko kārtību.

Grozījums Nr. 39

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 Komisijas atzinumu 
un sniedz detalizētu paskaidrojumu 
Komisijai, ja tās atzinums netiek ievērots.

Grozījums Nr. 40

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 
Komisijas un citu dalībvalstu saskaņā ar 
8. panta 4. punktu un 9. panta 2. punktu 
pieprasītā informācija 6. panta 2. punktā 
noteiktajā termiņā tiek darīta pieejama
Komisijai un dalībvalstīm, kuras to 
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pieprasījušas, un atbilst kvalitātes prasību 
minimumam attiecībā uz datu kopu 
ticamību un salīdzināmību.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ārvalstu ieguldītāja un uzņēmuma, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, produkti, pakalpojumi un 
darījumdarbības joma;

c) ārvalstu ieguldītāja un uzņēmuma, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, produkti, pakalpojumi, 
patenti un darījumdarbības joma;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) trešās valstis, kurās ārvalstu 
ieguldītājs veic būtisku daļu ieguldījumu 
un darījumdarbības;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) jebkāda cita dalībvalstij pieejama 
informācija, kas var palīdzēt noteikt, vai 
ieguldījumi ietilpst šīs regulas darbības 
jomā.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis un Komisija nodrošina 
šīs regulas piemērošanā iegūtas 
konfidenciālas informācijas aizsardzību, jo 
īpaši attiecībā uz tirdzniecības noslēpumu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 45

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.

Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas 
nolūkos katra dalībvalsts nosaka 
institucionālu kontaktpunktu ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas jautājumiem 
(“institucionāls ĀTI izvērtēšanas 
jautājumu kontaktpunkts”). Komisija un 
citas dalībvalstis iesaista šos ĀTI 
izvērtēšanas jautājumu kontaktpunktus visu 
to jautājumu risināšanā, kas saistīti ar šīs 
regulas īstenošanu. Komisija un 
dalībvalstis regulāri tiekas, lai apspriestu 
ieguldījumu izvērtēšanas paraugpraksi un 
saskaņotu 4. panta izpratnē apsvērtos 
faktorus, lai tos harmonizētu.

Grozījums Nr. 46

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. 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. Jebkurā 
gadījumā Komisija iesniedz šīs regulas 
pārskatīto versiju vēlākais sešus gadus pēc 
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tās stāšanās spēkā. Ja Komisija uzskata, 
ka šāda pārskatīšana nav vajadzīga, tā 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
pamato savu lēmumu.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
I pielikums – -1. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Aizsardzības fonds un 
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;

– Eiropas Komisijas lēmums par 
sagatavošanas darbības aizsardzības 
pētniecībai (PADR) finansēšanu;
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