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MOTIVERING

Utländska direktinvesteringar har alltid varit av avgörande betydelse för utvecklingen av 
Europas länder och Europeiska unionen. Det är visserligen den ekonomiska och sociala 
utvecklingen som drar mest nytta av utländska direktinvesteringar men de motsvarande 
effekterna på unionens och medlemsstaternas säkerhet och strategiska intressen kan också 
vara betydande. Den senaste tidens utveckling inom den europeiska säkerhets- och 
försvarspolitiken, allra senast genom undertecknandet av det permanenta strukturerade 
samarbetet (Pesco) i november 2017, gör att effekterna av de utländska 
direktinvesteringsflödena blir ännu mer omfattande. Samtidigt som man uppnår de fastställda 
målen för ökad transparens, ansvarighet och säkerhet när det gäller utländska 
direktinvesteringar inom EU måste en sådan process hanteras med försiktighet i syfte att 
säkerställa att enskilda medlemsstaters befogenheter och rättigheter respekteras, utan att de 
gradvis tas över av kommissionen eller andra av unionens organ, och att medlemsstaterna 
behåller den yttersta rätten att godkänna eller neka utländska direktinvesteringar inom sina 
egna gränser. Detta är särskilt viktigt med tanke på varje medlemsstats eget ansvar för sin 
nationella säkerhet och det faktum att kommersiellt känsliga uppgifter och tidskritiska 
förfaranden kan vara inblandade. 

Det är därför mycket viktigt att medlemsstaterna inte tvingas att anta eller behålla 
granskningsmekanismer där sådana mekanismer inte är förenliga med deras intressen. I sitt 
förslag säger sig kommissionen vilja respektera viljan hos de enskilda medlemsstaterna i detta 
avseende men det av avgörande betydelse att ”grundläggande krav” avseende 
granskningsmekanismer i framtiden inte inkräktar på de olika och unika krav som enskilda 
medlemsstater ställer, i synnerhet när det gäller säkerhet och strategiska intressen, och 
medlemsstaterna när de delar uppgifter och känslig information inte behöver överlämna sin 
integritet och säkerhet i händerna på en annan myndighet. Obligatoriska moment behöver 
därför undvikas. 

Sist men inte minst är det nödvändigt, med tanke på Förenade kungarikets kommande utträde 
ur Europeiska unionen, som är ett nav för utländska investerare som söker tillträde till EU:s 
inre marknad, att granskningsmekanismer beaktar de utländska direktinvesteringsflöden till 
EU som sker via Förenade kungariket, samt att införa särskilda arrangemang för de framtida 
brittiska investeringarna i EU som en ny källa till utländska direktinvesteringar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(1) Utländska direktinvesteringar 
bidrar till tillväxt i unionen genom att 
stärka dess konkurrenskraft, skapa 
sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in 
kapital, teknik, innovation och sakkunskap 
och genom att öppna nya marknader för 
export från unionen. De stöder målen i 
kommissionens investeringsplan för 
Europa och bidrar till andra projekt och 
program på unionsnivå.

(1) Utländska direktinvesteringar 
bidrar till tillväxt i unionen genom att 
stärka dess konkurrenskraft, skapa tillväxt,
sysselsättning och stordriftsfördelar, föra in 
kapital, teknik, innovation och sakkunskap 
och genom att öppna nya marknader för 
export från unionen. De stöder målen i 
kommissionens investeringsplan för 
Europa och bidrar till andra projekt och 
program på unionsnivå.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den europeiska ekonomin är en av 
de mest öppna i världen och den 
europeiska tillväxten och 
konkurrenskraften är beroende av denna 
öppenhet och handel. Europa påverkas 
dock negativt av bristande ömsesidighet 
när det gäller tillträdet till dess 
handelspartners marknader, vilket 
undergräver dess ekonomi och industri 
och hämmar dess företag.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt de internationella åtagandena 
inom ramen för 
Världshandelsorganisationen, 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling och de handels- och 
investeringsavtal som ingåtts med 
tredjeländer får unionen och 
medlemsstaterna införa restriktiva åtgärder 
rörande utländska direktinvesteringar 
utgående från behovet av säkerhet eller 
allmän ordning, med förbehåll för att vissa 

(3) Enligt de internationella åtagandena 
inom ramen för 
Världshandelsorganisationen, 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling och de handels- och 
investeringsavtal som ingåtts med 
tredjeländer får unionen och 
medlemsstaterna införa restriktiva åtgärder 
rörande utländska direktinvesteringar 
utgående från behovet av säkerhet, allmän 
ordning, strategiska intressen, 
grundläggande rättigheter eller skydd av 
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krav är uppfyllda. central teknik, med förbehåll för att vissa 
krav är uppfyllda.

(Denna ändring berör hela texten.)

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Flera medlemsstater har infört 
åtgärder som ger möjlighet att begränsa 
kapitalrörelser mellan medlemsstater och 
mellan medlemsstater och tredjeländer 
utgående från behovet av allmän ordning 
eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder 
återspeglar medlemsstaternas mål och 
intressen när det gäller utländska 
direktinvesteringar och ger upphov till ett 
antal olika regelverk sett till 
tillämpningsområde och förfaranden. 
Andra medlemsstater har inte infört några 
sådana åtgärder.

(4) Flera medlemsstater har infört 
åtgärder som ger möjlighet att begränsa 
kapitalrörelser mellan medlemsstater och 
mellan medlemsstater och tredjeländer 
utgående från behovet av allmän ordning 
eller allmän säkerhet. Dessa åtgärder 
återspeglar medlemsstaternas mål och 
intressen när det gäller utländska 
direktinvesteringar och ger upphov till ett 
antal olika regelverk sett till 
tillämpningsområde och förfaranden. 
Andra medlemsstater har inte infört några 
sådana åtgärder och bör därför göra detta.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är viktigt att skapa rättssäkerhet 
och säkerställa en samordning och ett 
samarbete som täcker hela EU genom att 
upprätta en ram för granskning av 
utländska direktinvesteringar i unionen 
utgående från behovet av säkerhet eller 
allmän ordning. Detta inverkar inte på 
medlemsstaternas egna fulla ansvar för att 
upprätthålla den nationella säkerheten.

(7) Det är viktigt att skapa rättssäkerhet 
och säkerställa en samordning och ett 
samarbete som täcker hela EU genom att 
upprätta en ram för granskning av 
utländska direktinvesteringar i unionen 
utgående från behovet av säkerhet eller 
allmän ordning. Denna rättssäkerhet bör
inte inkräkta på medlemsstaternas egna 
ansvar för mandat och kontroll över den 
nationella säkerheten i sina respektive 
länder och bör beakta bestämmelserna i 
artikel 346 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ramen för granskning av utländska 
direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna 
och kommissionen möjlighet att bemöta 
hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett 
allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade 
omständigheter, samtidigt som 
medlemsstaterna behåller erforderlig 
flexibilitet att granska utländska 
direktinvesteringar utgående från behovet 
av säkerhet och allmän ordning med 
beaktande av sina nationella situationer
och omständigheter.

(8) Ramen för granskning av utländska 
direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna 
och kommissionen nödvändiga medel att 
bemöta hot mot säkerhet eller allmän 
ordning på ett allsidigt sätt och att skapa 
möjligheter att anpassa sig till ändrade 
omständigheter, samtidigt som 
medlemsstaterna behåller erforderlig 
flexibilitet att granska utländska 
direktinvesteringar utgående från behovet 
av säkerhet och allmän ordning med 
beaktande av de enskilda situationerna
och varierande nationella 
omständigheterna i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att vägleda medlemsstaterna 
och kommissionen vid tillämpningen av 
denna förordning bör en förteckning 
upprättas över faktorer som kan beaktas 
vid granskning av utländska 
direktinvesteringar utgående från behovet 
av säkerhet eller allmän ordning. Denna 
förteckning kommer också att öka 
öppenheten i granskningsprocessen för 
investerare som överväger att göra eller 
redan har gjort en utländsk 
direktinvestering i unionen. Denna 
förteckning över faktorer som kan inverka 
på säkerhet eller allmän ordning bör vara 
av icke-uttömmande karaktär.

(11) För att vägleda medlemsstaterna 
och kommissionen vid tillämpningen av 
denna förordning bör en förteckning 
upprättas över faktorer som kan beaktas 
vid granskning av utländska 
direktinvesteringar utgående från behovet 
av säkerhet eller allmän ordning. Denna 
förteckning kommer också att öka 
transparensen i granskningsprocessen för 
investerare som överväger att göra eller 
redan har gjort en utländsk 
direktinvestering i unionen samt skapa en 
grund för den behöriga myndigheten att 
reagera på möjlig domstolsprövning av 
granskningen. Denna förteckning över 
faktorer som kan inverka på säkerhet eller 
allmän ordning bör vara av icke-
uttömmande karaktär.
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Motivering

Det bör finnas en tydlig koppling mellan granskningen av en investering och ett säkerhetshot. 
I en eventuell rättslig prövning bör domstolarna ha möjlighet att identifiera de olika faktorer 
som myndigheten beaktat.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vid bedömningen av huruvida en 
utländsk direktinvestering kan inverka på 
säkerhet eller allmän ordning bör 
medlemsstaterna och kommissionen kunna 
beakta samtliga relevanta faktorer, 
däribland effekterna på kritisk 
infrastruktur, kritisk teknik, såsom viktig 
möjliggörande teknik, och kritiska 
insatsvaror av väsentlig betydelse för 
säkerheten eller upprätthållandet av allmän 
ordning och där en störning i utbudet eller 
förlust eller förstöring av infrastruktur, 
teknik eller insatsvaror skulle få betydande 
konsekvenser i en medlemsstat eller 
unionen. I detta avseende bör 
medlemsstaterna och kommissionen också
kunna beakta huruvida en utländsk 
investerare kontrolleras direkt eller indirekt 
(till exempel via betydande finansiering, 
inbegripet subventioner) av ett tredjelands 
regering.

(12) Vid bedömningen av huruvida en 
utländsk direktinvestering kan inverka på 
säkerhet eller allmän ordning bör 
medlemsstaterna och kommissionen beakta 
samtliga relevanta faktorer, däribland 
effekterna på kritisk infrastruktur, 
återverkningar för nationellt försvar och 
den europeiska försvarsindustrin, kritisk 
teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, 
och kritiska insatsvaror av väsentlig 
betydelse för säkerheten eller 
upprätthållandet av allmän ordning och där 
en störning i utbudet eller förlust eller 
förstöring av infrastruktur, teknik eller 
insatsvaror skulle få betydande 
konsekvenser i en medlemsstat eller 
unionen. I detta avseende bör 
medlemsstaterna och kommissionen också 
beakta huruvida en utländsk investerare 
kontrolleras direkt eller indirekt (till 
exempel via betydande finansiering, 
inbegripet subventioner) från ett 
tredjelands regering, med beaktande av 
att effektiv kontroll även kan
åstadkommas genom användning av 
utökad kredit och lån från ett tredjelands 
regering eller ett statligt ägt finansinstitut 
eller något annat statligt ägt företag i ett 
tredjeland.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De oundgängliga inslagen i en 
förfaranderam för medlemsstaternas 
granskning av utländska 
direktinvesteringar bör fastställas, så att 
investerare, kommissionen och andra 
medlemsstater kan veta hur sådana 
investeringar sannolikt kommer att 
granskas och säkerställa att dessa 
investeringar granskas på ett transparent 
sätt och att det inte sker diskriminering 
mellan olika tredjeländer. Dessa inslag bör 
åtminstone innefatta fastläggandet av 
tidsramar för granskning och möjlighet för 
utländska investerare att få 
granskningsbeslut rättsligt prövade.

(13) De oundgängliga inslagen i en 
förfaranderam för medlemsstaternas 
granskning av utländska 
direktinvesteringar bör fastställas, så att 
investerare, kommissionen och andra 
medlemsstater kan veta hur sådana 
investeringar sannolikt kommer att 
granskas och säkerställa att dessa 
investeringar granskas på ett transparent 
sätt och att det inte sker diskriminering 
mellan olika tredjeländer. Dessa delar bör 
åtminstone innefatta fastläggandet av 
tidsramar för granskning, kvalitativa 
minimikrav för de uppgifter som ska 
lämnas in i syfte att öka begripligheten
och jämförbarheten av de uppgifter som 
medlemsstaterna lämnar om utländska 
direktinvesteringar samt möjlighet för 
utländska investerare att få 
granskningsbeslut rättsligt prövade.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör inrättas en struktur som gör 
det möjligt för medlemsstaterna att 
samarbeta med och bistå varandra när en 
utländsk direktinvestering i en medlemsstat 
kan inverka på säkerhet eller allmän 
ordning i andra medlemsstater. 
Medlemsstaterna bör kunna lämna
synpunkter till den medlemsstat där 
investeringen planeras eller har fullbordats, 
oavsett om den medlemsstat som lämnar 
synpunkter eller där investeringen planeras 
eller har fullbordats tillämpar ett 
granskningssystem eller håller på att 
granska en investering. Medlemsstaternas 
synpunkter bör även vidarebefordras till 
kommissionen. Kommissionen bör också 
vid behov kunna avge ett yttrande till den 
medlemsstat där en investering planeras 

(14) Det bör inrättas en struktur som gör 
det möjligt för medlemsstaterna att 
samarbeta med och bistå varandra när en 
utländsk direktinvestering i en medlemsstat 
kan inverka på säkerhet eller allmän 
ordning i andra medlemsstater. 
Medlemsstaterna bör genom lämpliga 
kanaler kunna kommunicera med en 
annan medlemsstat där investeringen 
planeras eller har fullbordats, oavsett om 
den medlemsstat som lämnar synpunkter 
eller där investeringen planeras eller har 
fullbordats tillämpar ett granskningssystem 
eller håller på att granska en investering. 
Medlemsstaternas synpunkter bör även 
vidarebefordras till kommissionen. 
Kommissionen bör också vid behov kunna 
avge ett yttrande till den medlemsstat där 
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eller har fullbordats, oavsett om denna 
medlemsstat tillämpar ett 
granskningssystem eller håller på att 
granska investeringen och oavsett om 
andra medlemsstater har lämnat 
synpunkter.

en investering planeras eller har 
fullbordats, oavsett om denna medlemsstat 
tillämpar ett granskningssystem eller håller 
på att granska investeringen och oavsett 
om andra medlemsstater har lämnat 
synpunkter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Vidare bör kommissionen ha 
möjlighet att, utgående från behovet av 
säkerhet eller allmän ordning, granska 
utländska direktinvesteringar som sannolikt 
inverkar på projekt och program av 
unionsintresse. Detta skulle ge 
kommissionen ett verktyg för att skydda 
projekt och program som tjänar unionen 
som helhet och ger ett viktigt bidrag till 
dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning 
och konkurrenskraft. Detta bör särskilt 
inbegripa projekt och program som 
involverar betydande EU-finansiering eller 
som inrättats genom unionslagstiftning 
rörande kritisk infrastruktur eller teknik 
eller kritiska insatsvaror. För större klarhet 
bör det i en bilaga till förordningen 
upprättas en vägledande förteckning över 
projekt eller program av unionsintresse där 
en utländsk direktinvestering kan bli 
föremål för granskning av kommissionen.

(15) Vidare bör kommissionen ha 
möjlighet att, utgående från behovet av 
säkerhet eller allmän ordning, granska 
utländska direktinvesteringar som sannolikt 
inverkar på projekt och program av 
unionsintresse. Detta skulle ge 
kommissionen ett verktyg för att skydda 
projekt och program som tjänar unionen 
som helhet och ger ett viktigt bidrag till 
dess ekonomiska tillväxt, sysselsättning, 
säkerhet, strategiska intressen och 
konkurrenskraft. Detta bör särskilt 
inbegripa projekt och program som 
involverar EU-finansiering eller som 
inrättats genom unionslagstiftning rörande 
kritisk infrastruktur, försvar, kritisk teknik 
eller kritiska insatsvaror. För större klarhet 
bör det i en bilaga till förordningen 
upprättas en vägledande förteckning över 
projekt eller program av unionsintresse där 
en utländsk direktinvestering bör bli 
föremål för granskning av kommissionen. 
Denna förteckning bör utan dröjsmål 
uppdateras när nya projekt eller program 
etableras.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(15a) Europaparlamentet bör ha 
möjlighet att begära att kommissionen 
aktiverar samarbetsstrukturen för projekt 
och program av unionsintresse, utgående 
från behovet av säkerhet eller allmän 
ordning. Kommissionen bör i största 
möjliga utsträckning beakta 
Europaparlamentets ståndpunkt och 
lämna en förklaring om parlamentets 
ståndpunkt inte har beaktats.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Om kommissionen utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 
anser att en utländsk direktinvestering 
sannolikt inverkar på projekt eller program 
av unionsintresse bör den inom en rimlig 
tidsrymd kunna rikta ett yttrande till de 
medlemsstater där en sådan investering 
planeras eller fullbordas. Medlemsstaterna 
bör i största möjliga utsträckning beakta 
detta yttrande och lämna en förklaring till 
kommissionen om de inte följer yttrandet, i 
enlighet med deras skyldighet avseende 
lojalt samarbete enligt artikel 4.3 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
Kommissionen bör också ha möjlighet att 
från dessa medlemsstater begära de 
uppgifter som den behöver för att granska 
investeringen i fråga.

(16) Om kommissionen utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 
anser att en utländsk direktinvestering 
sannolikt inverkar på projekt eller program 
av unionsintresse bör den inom en rimlig 
tidsrymd kunna rikta ett yttrande till de 
medlemsstater där en sådan investering 
planeras eller fullbordas. Medlemsstaterna
bör i största möjliga utsträckning beakta 
detta yttrande och lämna en detaljerad 
förklaring till kommissionen om de inte 
följer yttrandet, i enlighet med deras 
skyldighet avseende lojalt samarbete enligt 
artikel 4.3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Kommissionen bör också från 
dessa medlemsstater kunna begära de 
uppgifter som den behöver för att granska 
investeringen i fråga.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att underlätta samarbetet med 
andra medlemsstater och kommissionens 
granskning av utländska 

(17) Eftersom nationell säkerhet förblir 
medlemsstaternas ansvar, bör 
medlemsstaterna, för att underlätta 



AD\1148718SV.docx 11/24 PE616.888v02-00

SV

direktinvesteringar bör medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om sina 
granskningssystem och ändringar av dessa 
och på regelbunden basis rapportera om 
hur de tillämpar sina granskningssystem. 
Av samma skäl bör de medlemsstater som 
inte har något granskningssystem också 
rapportera om de utländska 
direktinvesteringar som skett på deras 
territorium, på grundval av de uppgifter 
som är tillgängliga för dem.

samarbetet med andra medlemsstater och 
kommissionens granskning av utländska 
direktinvesteringar och för att förbättre 
tillförlitligheten och jämförbarheten för 
de uppgifter som medlemsstaterna 
tillhandahåller, bör medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om sina 
granskningssystem och ändringar av dessa 
och på regelbunden basis rapportera om 
hur de tillämpar sina granskningssystem. 
Av samma skäl bör de medlemsstater som 
inte har något granskningssystem också 
rapportera om de utländska 
direktinvesteringar som skett på deras 
territorium, på grundval av de uppgifter 
som är tillgängliga för dem.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att konfidentiella 
uppgifter och andra känsliga uppgifter 
skyddas.

(20) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att konfidentiella 
uppgifter och andra känsliga uppgifter 
skyddas, särskilt om det handlar en 
medlemsstats säkerhet och integritet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs en ram för 
medlemsstaternas och kommissionens 
granskning av utländska 
direktinvesteringar i unionen utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning.

I denna förordning fastställs en ram för 
medlemsstaternas och kommissionens 
granskning av utländska 
direktinvesteringar i unionen utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning, 
utan att det påverkar medlemsstaternas 
egna// ansvar för sin nationella säkerhet.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. utländsk direktinvestering: en 
investering av vilket slag som helst som 
görs av en utländsk investerare för att 
etablera eller upprätthålla varaktiga och 
direkta förbindelser mellan den utländska 
investeraren och den företagare för vilken 
eller det företag för vilket kapitalet görs 
tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk 
verksamhet i en medlemsstat, inbegripet 
investeringar som möjliggör ett faktiskt 
deltagande i ledningen eller styrningen av
ett företag som bedriver en ekonomisk 
verksamhet.

1. utländsk direktinvestering: en 
investering av vilket slag som helst som 
görs av en utländsk investerare för att 
etablera eller upprätthålla varaktiga och 
direkta förbindelser mellan den utländska 
investeraren och den företagare för vilken 
eller det företag för vilket kapitalet görs 
tillgängligt i syfte att bedriva en ekonomisk 
verksamhet på en medlemsstats 
territorium eller i dess exklusiva 
ekonomiska zon, inbegripet investeringar 
som möjliggör ett faktiskt deltagande i 
ledningen eller styrningen av ett företag 
som bedriver en ekonomisk verksamhet.

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att investeringar för ekonomisk verksamhet i 
medlemsstaternas exklusiva ekonomiska zoner omfattas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. utländsk investerare: en fysisk 
person från ett tredjeland eller ett företag 
från ett tredjeland som avser att göra eller 
har gjort en utländsk direktinvestering.

2. utländsk investerare: en fysisk 
person från ett tredjeland eller ett företag 
från ett tredjeland som avser att göra eller 
har gjort en utländsk direktinvestering samt 
en fysisk person eller ett företag i en 
medlemsstat som i praktiken dock 
kontrolleras eller finansieras av ett 
tredjeland.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. central teknik: teknik eller företag 
som en bransch är beroende av, såsom 
beskrivs till exempel i artikel 4 andra 
strecksatsen, punkt 1.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får behålla, ändra 
eller anta system för granskning av 
utländska direktinvesteringar utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning, 
på de villkor som anges i denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska behålla, ändra 
eller anta system för granskning av 
utländska direktinvesteringar utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning, 
på de villkor som anges i denna förordning.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 
granska utländska direktinvesteringar som 
sannolikt inverkar på projekt eller program 
av unionsintresse.

2. Kommissionen ska utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 
granska utländska direktinvesteringar som 
sannolikt inverkar på unionsprojekt och 
unionsprogram.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Projekt eller program av 
unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana 
projekt och program som involverar ett 
betydande belopp av EU-finansiering eller 
en betydande andel EU-finansiering eller 

3. Projekt eller program av 
unionsintresse ska särskilt inbegripa sådana 
projekt och program som involverar EU-
finansiering eller som omfattas av 
unionslagstiftning rörande kritisk 
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som omfattas av unionslagstiftning rörande 
kritisk infrastruktur eller teknik eller 
kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en 
vägledande förteckning över projekt eller 
program av unionsintresse.

infrastruktur, försvar, kritisk teknik eller 
kritiska insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en 
vägledande och icke-uttömmande
förteckning över projekt eller program av 
unionsintresse.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Faktorer som får beaktas vid granskningen Faktorer som ska beaktas vid granskningen

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid granskning av en utländsk 
direktinvestering utgående från behovet av 
säkerhet eller allmän ordning får
medlemsstaterna och kommissionen 
överväga de potentiella effekterna på bland 
annat följande:

Vid granskning av en utländsk 
direktinvestering utgående från behovet av 
säkerhet eller allmän ordning ska
medlemsstaterna och kommissionen 
överväga de potentiella effekterna på bland 
annat följande:

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Kritisk infrastruktur, däribland för 
energi, transport, kommunikation eller
datalagring, rymdinfrastruktur eller 
finansiell infrastruktur och känsliga 
anläggningar.

- kritisk infrastruktur, inklusive 
kritiska material och råvaror, 
energitrygghet, transport, kommunikation, 
folkhälsotjänster, medier, datalagring, 
rymdteknik eller finansiell infrastruktur 
samt känsliga anläggningar och säkerhets-
och försvarsindustri och infrastruktur, 
såsom militärbaser, och utländska 
direktinvesteringar i mark och fastigheter 
som kan påverka användningen av denna 
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försvarsinfrastruktur.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Kritisk teknik, däribland artificiell 
intelligens, robotteknik, halvledare, teknik 
som potentiellt har dubbla 
användningsområden, cybersäkerhet och 
rymd- eller kärnteknik.

- Kritisk teknik, däribland artificiell 
intelligens, robotteknik, halvledare, 
nanoteknik, bioteknik, annan teknik som 
potentiellt har dubbla 
användningsområden, cybersäkerhet, 
militär och försvarsrelaterad teknik, 
cyberövervakning och intrångsteknik, 
rymdteknik, plats eller kärnteknik eller 
annan toppmodern teknik av strategisk 
betydelse, samt företag i leveranskedjan 
för försvarsmateriel och teknik där finns 
en risk för överföring till ett land som 
utgör en global eller regional 
säkerhetsrisk.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Den roll som företaget spelar i 
forskningssamverkan och 
utvecklingsprojekt och tillgång till teknik, 
immateriell äganderätt och know-how 
som är förknippad med forsknings- och 
utvecklingsprogrammet.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Tillgång till känslig information - Tillgång till känslig eller strategisk 
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eller förmåga att kontrollera känslig 
information.

nationell och europeisk information eller 
förmåga att kontrollera känslig och 
strategisk säkerhetsinformation.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av om en utländsk 
direktinvestering sannolikt inverkar på 
säkerhet eller allmän ordning får
medlemsstaterna och kommissionen beakta 
huruvida den utländska investeraren 
kontrolleras av ett tredjelands regering, 
inbegripet via betydande finansiering.

Vid fastställandet av om en utländsk 
direktinvestering sannolikt inverkar på 
säkerhet eller allmän ordning ska
medlemsstaterna och kommissionen beakta 
huruvida den utländska investeraren direkt 
eller indirekt kontrolleras av ett tredjelands 
regering, inbegripet via betydande 
finansiering, särskilt om den regeringen 
inte fullt ut respekterar internationell 
människorättslagstiftning, internationell 
humanitär rätt och relevanta 
internationella vapenkontrollstandarder 
såsom vapenhandelsfördraget och
huruvida oklar ägarstruktur används där 
den slutliga ägaren inte är tydlig eller om 
gemensamma marknadsregler överträds.

Kommissionen eller medlemsstaterna får 
bedöma geopolitiska faktorer positivt, t.ex. 
om företaget har sitt säte i ett Natoland.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla, ändra eller 
anta åtgärder som krävs för att förhindra att 
granskningssystem och granskningsbeslut 
kringgås.

Medlemsstaterna ska behålla, ändra eller 
anta åtgärder som krävs för att förhindra att 
granskningssystem och granskningsbeslut 
kringgås.

Ändringsförslag 31
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Berörda utländska investerare och 
företag ska ha möjlighet att få de nationella 
myndigheternas granskningsbeslut rättsligt 
prövade.

4. Berörda utländska investerare och 
företag ska ha möjlighet att få de nationella 
myndigheternas granskningsbeslut rättsligt 
prövade men sådan prövning får anses stå 
i strid med medlemsstaternas 
grundläggande säkerhetsintressen eller 
inkräkta på medlemsstaterna 
beslutsbehörighet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om sina befintliga 
granskningssystem senast den […] (30 
dagar efter förordningens ikraftträdande). 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om alla ändringar av ett 
befintligt granskningssystem eller om alla 
nyligen antagna granskningssystem senast 
30 dagar efter att granskningssystemet trätt 
i kraft.

1. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om sina befintliga 
granskningssystem senast den […] (30 
dagar efter förordningens ikraftträdande). 
Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om alla ändringar av ett 
befintligt granskningssystem eller om alla 
nyligen antagna granskningssystem senast 
30 dagar efter att granskningssystemet trätt 
i kraft.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska inte vara 
förpliktade att lämna sådan information 
vars avslöjande de anser strida mot sina 
väsentliga säkerhetsintressen.

Motivering

Vissa granskningsuppgifter kan legitimt betraktas som konfidentiell nationell 
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säkerhetsinformation.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstater som inte tillämpar 
något granskningssystem ska till 
kommissionen lämna en årlig rapport om 
utländska direktinvesteringar som skett på 
deras territorium, på grundval av uppgifter 
som är tillgängliga för dem.

3. Medlemsstater som inte tillämpar 
något granskningssystem ska förbinda sig 
att införa ett sådant system och till 
kommissionen lämna en årlig rapport om 
utländska direktinvesteringar som skett på 
deras territorium, på grundval av uppgifter 
som är tillgängliga för dem.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen anser att en 
utländsk direktinvestering sannolikt 
inverkar på säkerhet eller allmän ordning i 
en eller flera medlemsstater får den avge 
ett yttrande till den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats. Kommissionen får
avge ett yttrande oavsett om andra 
medlemsstater har lämnat synpunkter.

3. Om kommissionen anser att en 
utländsk direktinvestering sannolikt 
inverkar på säkerhet eller allmän ordning i 
en eller flera medlemsstater ska den avge 
ett yttrande till den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats. Kommissionen ska
avge ett yttrande oavsett om andra 
medlemsstater har lämnat synpunkter.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 
anser att en utländsk direktinvestering 
sannolikt inverkar på projekt eller program 
av unionsintresse får den avge ett yttrande 

1. Om kommissionen utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 
anser att en utländsk direktinvestering 
sannolikt inverkar på projekt eller program 
av unionsintresse ska den avge ett yttrande 
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riktat till den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats.

riktat till den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet får utgående 
från behovet av säkerhet eller allmän 
ordning begära att samarbetsmekanismen 
för projekt eller program av 
unionsintresse aktiveras.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Yttrandet från kommissionen ska 
meddelas de övriga medlemsstaterna.

4. Yttrandet från kommissionen ska 
meddelas de övriga medlemsstaterna. Om 
kommissionen har lämnat ett yttrande 
enligt denna artikel ska den underrätta 
Europaparlamentet som en del av en 
strukturerad dialog om utländska 
direktinvesteringar som påverkar säkerhet 
och allmän ordning.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats ska i största möjliga 
utsträckning beakta kommissionens 
yttrande och lämna en förklaring till 
kommissionen om den inte följer dess 

5. Den medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats ska i största möjliga 
utsträckning beakta kommissionens 
yttrande och ska lämna en detaljerad
förklaring till kommissionen om den inte 
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yttrande. följer dess yttrande.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de uppgifter som begärs av kommissionen 
och andra medlemsstater i enlighet med 
artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för 
kommissionen och begärande 
medlemsstater utan onödigt dröjsmål.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de uppgifter som begärs av kommissionen 
och andra medlemsstater i enlighet med 
artiklarna 8.4 och 9.2 görs tillgängliga för 
kommissionen och begärande 
medlemsstater utan onödigt dröjsmål, inom 
den tidsram som anges i artikel 6.2, med 
beaktande av de kvalitativa minimikraven 
som syftar att öka uppgifternas 
begriplighet och jämförbarhet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De produkter och tjänster som säljs 
och den affärsverksamhet som bedrivs av 
den utländska investeraren och av det 
företag där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats.

(c) De produkter, tjänster och patent
som säljs och den affärsverksamhet som 
bedrivs av den utländska investeraren och 
av det företag där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) De tredjeländer där den utländska 
investeraren genomför en betydande del 
av sina investeringar och 
affärstransaktioner.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) All annan information som är 
tillgänglig för medlemsstaterna och som 
kan bidra till att avgöra om investeringen 
omfattas av tillämpningsområdet för 
denna förordning.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska säkerställa skyddet av 
de konfidentiella uppgifter som erhålls vid 
tillämpningen av denna förordning.

2. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska säkerställa skyddet av 
de konfidentiella uppgifter som erhålls vid 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
med beaktande av skyddet av 
affärshemligheter.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse en 
kontaktpunkt för granskning av utländska 
direktinvesteringar. Kommissionen och 
övriga medlemsstater ska involvera dessa 
kontaktpunkter i alla frågor som rör 
genomförandet av denna förordning.

Varje medlemsstat ska utse en 
institutionell kontaktpunkt för granskning 
av utländska direktinvesteringar 
Kommissionen och övriga medlemsstater 
ska involvera dessa kontaktpunkter i alla 
frågor som rör genomförandet av denna 
förordning. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska regelbundet 
sammanträda för att diskutera bästa 
praxis för investeringsgranskning och 
samordna utifrån faktorer som beaktas i 
den mening som avses i artikel 4 i syfte att 
harmonisera dessa faktorer.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utvärdera och 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning senast tre år efter att den trätt i 
kraft. Medlemsstaterna ska involveras i 
detta arbete och till kommissionen lämna 
de uppgifter som behövs för utarbetandet 
av rapporten.

1. Kommissionen ska utvärdera och 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning senast tre år efter att den trätt i 
kraft. Medlemsstaterna ska involveras i 
detta arbete och till kommissionen lämna 
de uppgifter som behövs för utarbetandet 
av rapporten. Kommissionen ska under 
alla omständigheter och senast sex år 
efter ikraftträdandet av denna förordning 
lägga fram en översyn av förordningen.
Om kommissionen anser att en sådan 
översyn inte behövs, ska den motivera sitt 
beslut inför Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga I – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Europeiska försvarsfonden och det 
europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet:

– Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av ett 
europeiskt försvarsindustriellt 
utvecklingsprogram som syftar till att 
stödja konkurrenskraften och 
innovationskapaciteten inom unionens 
försvarsindustri.

– Europeiska kommissionens beslut 
om finansiering av den förberedande 
åtgärden för försvarsforskning (PADR).
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