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BEKNOPTE MOTIVERING

Buitenlandse directe investeringen (BDI) maken integraal deel uit van de economie van de 
Unie en dragen bij tot ontwikkeling en groei. Bij BDI gaat het niet alleen om geld en de 
bijbehorende werkgelegenheid, maar ook om technologie, expertise, management en andere 
goede praktijken die investeerders meebrengen. Aan de andere kant kunnen investeringen 
risico's met zich meebrengen – meestal niet voor de begunstigde landen maar wel voor de 
omringende landen. Lidstaten die potentieel hinder kunnen ondervinden van bepaalde 
investeringen hebben recht op een kader om informatie uit te wisselen en hun bezorgdheid 
kenbaar maken aan andere lidstaten.

Uw rapporteur is verheugd over het voorstel van de Europese Commissie voor een 
verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe 
investeringen uit derde landen in de Europese Unie. Het initiatief is constructief maar zou 
gebaat zijn bij de volgende amendementen en verduidelijkingen.

De screeningprocedures

Het voorstel verschaft de Commissie de mogelijkheid adviezen te geven aan lidstaten waar 
BDI's worden gepland of voltooid. Hoewel de voorgestelde termijnen om dergelijke adviezen 
op te stellen adequaat zijn, is het van vitaal belang dat de Commissie hier zo spoedig mogelijk 
mee begint, om onnodige onzekerheid voor de lidstaten en investeerders te vermijden.

Definitie BDI en uiteindelijke investeerders

De definitie van wat buitenlandse directe investeringen zijn moet worden uitgebreid. Hoewel 
in het Commissievoorstel wordt ingegaan op het feit dat een EU-onderneming kan worden 
aangewend als een vehikel om BDI's aan het oog te onttrekken, blijven er andere mazen 
bestaan. Zelfs al komen ze nog niet veel voor, de zogenaamde cash-for-passport-programma's 
van sommige lidstaten "naturaliseren" niet alleen de buitenlandse investeerder, maar ook het 
bijbehorende kapitaal. Vaak is de uiteindelijke investeerder helemaal niet bekend of is hij 
verscholen achter ondoorzichtige meerlagige structuren. Binnen deze context moeten de 
betrokken lidstaten alle middelen hebben om aan informatie te komen over de uiteindelijke 
investeerder en uiteindelijke gastlanden van buitenlandse directe investeringen. Uw 
rapporteur is van mening dat de voorgestelde contactpunten kunnen worden gebruikt door 
lidstaten om bij de Commissie informatie in te winnen over de uiteindelijke investeerders en 
uiteindelijke gastlanden van de buitenlandse directe investeringen.

Redenen voor de screening

Uw rapporteur is van mening dat ook de media op de lijst van factoren moeten worden 
geplaatst om investeringen te screenen op gronden van veiligheid of openbare orde. Ook moet 
er rekening worden gehouden met de directe of indirecte zeggenschap van een regering op de 
investeerder uit het derde land. En er moet aandacht worden geschonken aan investeringen die 
afkomstig zijn van of direct dan wel indirect in verband gebracht kunnen worden met landen 
die onder EU-sancties vallen, of stelselmatig hebben nagelaten de rechtsstaat te eerbiedigen of 
goede belastingpraktijken toe te passen. Portefeuillebeleggingen kunnen ook niet geheel 
genegeerd worden. Zo kan bijvoorbeeld een buitensporige hoeveelheid buitenlandse 
opvraagbare deposito’s in een belangrijke bank van een lidstaat tal van implicaties hebben 
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voor de naburige landen. Het screeningsmechanisme moet betrekking hebben op 
investeringen in territoriale wateren en de lidstaten moeten in hun rapportage ook melding 
maken van dergelijke investeringen. Aan de andere kant moeten transparante directe 
investeringen voor duidelijk geoormerkte veiligheids- en defensiedoeleinden die afkomstig 
zijn van NAVO-lidstaten en die door de overheid worden gesteund of gefinancierd niet onder 
de intensieve screening vallen.

Verzoeken om informatie en waarborging van de vertrouwelijkheid van informatie

Verzoeken om informatie van de Commissie of andere lidstaten over bepaalde investeringen 
in een land moeten met redenen worden omkleed. Lidstaten die BDI ontvangen moeten niet 
nodeloos met verzoeken worden belast. Dit kan leiden tot onzekerheid voor de investeerders 
en niet alleen het concurrentievermogen van de betrokken lidstaat negatief beïnvloeden maar 
ook dat van de Unie als geheel. Verder moeten de partijen aan wie de vertrouwelijke 
informatie wordt verstrekt niet alleen de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen, 
maar ook de verantwoordelijkheid op zich nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie 
te waarborgen. Desalniettemin mag er geen misbruik worden gemaakt van de 
vertrouwelijkheidsclausule om vitale informatie over investeringen achter te houden.

Samenvattend kan worden gezegd dat het belangrijk is waakzaam te zijn bij directe 
buitenlandse investeringen uit derde landen. Dat moet echter worden gedaan op een 
proportionele en constructieve wijze, met duidelijke en allesomvattende richtsnoeren voor alle 
partijen: de investeerders, de ontvangers van BDI en alle betrokken partijen. De EU moet een 
investeringsvriendelijke Unie blijven.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Buitenlandse directe investeringen 
dragen bij tot de groei van de Unie door het 
concurrentievermogen te versterken, 
werkgelegenheid en schaalvoordelen te 
scheppen, kapitaal, technologieën, 
innovatie en deskundigheid aan te brengen 
en nieuwe markten voor EU-uitvoer te 
ontsluiten. Zij ondersteunen de 
doelstellingen van het investeringsplan 
voor Europa van de Commissie en dragen 
bij tot andere EU-projecten en -

(1) Buitenlandse directe investeringen 
dragen bij tot de groei van de Unie door het 
concurrentievermogen te versterken, 
werkgelegenheid en schaalvoordelen te 
scheppen, de productiviteit te stimuleren, 
kapitaal, technologieën, innovatie en 
deskundigheid aan te brengen en nieuwe 
markten voor EU-uitvoer te ontsluiten. Zij 
ondersteunen de doelstellingen van het 
investeringsplan voor Europa van de 
Commissie en dragen bij tot andere EU-
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programma's. projecten en -programma's. De lidstaten 
moeten er bij de uitvoering van deze 
verordening op letten buitenlandse directe 
investeringen in niet-strategische sectoren 
niet onnodig te belemmeren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Een sterke, op open markten 
gebaseerde economie, die zorgt voor een 
ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is 
voor innovaties, mondiaal leiderschap en 
groei is de beste grondslag voor veiligheid, 
integriteit en soevereiniteit. Buitenlandse 
investeringen dragen niet alleen bij tot 
Europese groei maar ook tot een leidende 
positie voor Europa op het gebied van 
innovatie, onderzoek en wetenschap.
Wanneer buitenlandse marktdeelnemers 
investeren in innovatie en onderzoek in 
Europa, investeren ze in de toekomstige 
kracht en capaciteiten van Europa.
Protectionisme maakt Europa zwakker en 
open markten maken Europa sterker. Dit 
sluit niet uit dat sommige investeringen 
van bepaalde marktdeelnemers van die 
aard zijn dat Europa waakzaam moet 
blijven om bedreigingen van de Europese 
veiligheid, integriteit en soevereiniteit te 
voorkomen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Uit hoofde van hun verbintenissen 
in de Wereldgezondheidsorganisatie, de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling en de met 

(3) Uit hoofde van hun verbintenissen 
in de Wereldgezondheidsorganisatie, de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling en de met 
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derde landen gesloten handels- en 
investeringsovereenkomsten kunnen de 
Unie en de lidstaten onder bepaalde 
voorwaarden ten aanzien van buitenlandse 
directe investeringen beperkende 
maatregelen nemen om redenen van 
veiligheid of openbare orde.

derde landen gesloten handels- en 
investeringsovereenkomsten kunnen de 
Unie en de lidstaten onder bepaalde 
voorwaarden ten aanzien van buitenlandse 
directe investeringen beperkende 
maatregelen nemen uitsluitend om redenen 
van veiligheid of openbare orde.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is belangrijk om 
rechtszekerheid te scheppen en de 
coördinatie en samenwerking binnen de 
EU te waarborgen door een kader vast te 
stellen voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie om 
redenen van veiligheid of openbare orde. 
Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de nationale veiligheid te handhaven.

(7) Het is belangrijk om 
rechtszekerheid te scheppen en de 
coördinatie en samenwerking binnen de 
EU te waarborgen door een kader vast te 
stellen voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen in de Unie om 
redenen van veiligheid of openbare orde. 
Dit doet geen afbreuk aan de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de nationale veiligheid te handhaven. Het 
huidige wettelijke kader moet worden 
versterkt naargelang van de ontwikkeling 
van de praktijken met betrekking tot 
buitenlandse directe investeringen en de 
ontwikkeling van de screeningsystemen in 
de wereld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het kader voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen moet 
worden gezien als een instrument voor de 
bevordering van een meer regelmatige 
dialoog tussen de bevoegde nationale en 
Europese autoriteiten en de investeerders.
Het moet een relatie van vertrouwen en 
een betere transparantie tot stand brengen 
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en tegelijkertijd investeerders meer 
rechtszekerheid bieden. De Commissie 
moet in staat zijn de screeningsystemen 
die in andere rechtsgebieden van de 
wereld worden gebruikt, te monitoren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het kader voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen moet de 
lidstaten en de Commissie de middelen 
geven om risico's voor de veiligheid of de 
openbare orde op een alomvattende wijze 
aan te pakken en zich aan te passen aan 
wijzigende omstandigheden, en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat de lidstaten 
over de nodige flexibiliteit blijven 
beschikken om – rekening houdend met 
hun individuele situatie en nationale 
omstandigheden – buitenlandse directe 
investeringen te screenen om redenen van 
veiligheid en openbare orde.

(8) Het kader voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen moet de 
lidstaten en de Commissie de middelen 
geven om risico's voor de veiligheid of de 
openbare orde op een alomvattende wijze 
te bewaken en aan te pakken en zich aan te 
passen aan wijzigende omstandigheden, en 
er tegelijkertijd voor zorgen dat de 
lidstaten over de nodige flexibiliteit blijven 
beschikken om – rekening houdend met 
hun individuele situatie en nationale 
omstandigheden – buitenlandse directe 
investeringen te screenen om redenen van 
veiligheid en openbare orde.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het kader moet betrekking hebben 
op een breed scala van investeringen 
waarmee duurzame en directe betrekkingen 
worden gevestigd of gehandhaafd tussen 
investeerders uit derde landen en 
ondernemingen die een economische 
activiteit uitoefenen in de lidstaten.

(9) Het kader moet betrekking hebben 
op een breed scala van investeringen 
waarmee duurzame en directe betrekkingen 
worden gevestigd of gehandhaafd tussen 
investeerders uit derde landen en 
ondernemingen die een economische 
activiteit uitoefenen in de lidstaten. Het 
kader voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen moet tevens 
betrekking hebben op 
kortetermijninvesteringen die als 
langetermijnverbintenissen worden 
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voorgesteld, onder meer directe 
buitenlandse investeringen die bedoeld 
zijn voor belastingontwijking of witwassen 
van geld, en investeringen in sectoren 
waar de uitgaven voor onderzoek en 
productontwikkeling hoog liggen en die 
bedoeld zijn om technologie te verwerven.

Motivering

De toenemende directe investeringen van buiten de EU zijn grotendeels gericht op 
hoogtechnologische sectoren, zowel wat overnames als wat nieuwe investeringen betreft. Als 
het om overnames gaat, vormen computers en elektronica het uitverkoren doel, op het gebied 
van hun relatieve waarde, voor investeerders uit derde landen. In het tweede kwartaal van 
2017 werd in die sector meer dan 323 miljard euro geïnvesteerd. Onderzoek toont aan dat 
bedrijfsactiviteiten worden bepaald op grond van de plaats waar de investering vandaan komt 
en de reden waarom die investering werd gedaan.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de toepassing van de 
verordening door de lidstaten en de 
Commissie aan te sturen, is het dienstig te 
voorzien in een lijst van factoren die bij de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen om redenen van veiligheid of 
openbare orde in aanmerking kunnen
worden genomen. Door deze lijst zal de 
screeningprocedure ook transparanter 
worden voor investeerders die buitenlandse 
directe investeringen in de Unie overwegen 
of hebben gedaan. Deze lijst van factoren 
die gevolgen kunnen hebben voor de 
veiligheid of de openbare orde moet niet-
uitputtend blijven.

(11) Om de toepassing van de 
verordening door de lidstaten en de 
Commissie aan te sturen, is het dienstig te 
voorzien in een lijst van factoren die bij de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen om redenen van veiligheid of 
openbare orde in aanmerking moeten
worden genomen. Door deze lijst zal de 
screeningprocedure ook transparanter 
worden voor investeerders die buitenlandse 
directe investeringen in de Unie overwegen 
of hebben gedaan. Deze lijst van factoren 
die gevolgen kunnen hebben voor de 
veiligheid of de openbare orde moet niet-
uitputtend blijven. Bij de screening van 
buitenlandse directe investeringen moeten 
de lidstaten en de Commissie ook in 
aanmerking nemen of er in de betreffende 
lidstaat soortgelijke mogelijkheden voor 
investeringen bestaan voor Europese 
investeerders en of zodoende rekening is 
gehouden met het 
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wederkerigheidsbeginsel.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Wanneer de lidstaten en de 
Commissie moeten beoordelen of een 
buitenlandse directe investering gevolgen 
kan hebben voor de veiligheid of de 
openbare orde, moeten zij rekening kunnen 
houden met alle relevante factoren, 
inclusief de gevolgen voor kritieke 
infrastructuur, technologieën (inclusief 
sleuteltechnologieën) en grondstoffen die 
van essentieel belang zijn voor de 
veiligheid of de handhaving van de 
openbare orde en waarvan de verstoring, 
het verlies of de vernietiging aanzienlijke 
gevolgen zou hebben voor een lidstaat of 
de Unie. In dat verband moeten de lidstaten 
en de Commissie in aanmerking kunnen
nemen of een buitenlandse investeerder 
direct of indirect onder zeggenschap staat 
(bv. via aanzienlijke financiering, inclusief 
subsidies) van de overheid van een derde 
land.

(12) Wanneer de lidstaten en de 
Commissie moeten beoordelen of een 
buitenlandse directe investering gevolgen 
kan hebben voor de veiligheid of de 
openbare orde, moeten zij rekening kunnen 
houden met alle relevante factoren, 
inclusief de gevolgen voor kritieke 
infrastructuur, technologieën (inclusief 
sleuteltechnologieën) en grondstoffen die 
van essentieel belang zijn voor de 
veiligheid of de handhaving van de
openbare orde en waarvan de verstoring, 
het verlies of de vernietiging aanzienlijke 
gevolgen zou hebben voor een lidstaat of 
de Unie. Dit dient ook de zekerheid van de 
voedselvoorziening te omvatten, met 
inbegrip van investeringen in 
landbouwgrond en andere 
landbouwactiva. In dat verband moeten de 
lidstaten en de Commissie in aanmerking 
nemen of een buitenlandse investeerder 
direct of indirect onder zeggenschap staat 
(bv. via aanzienlijke financiering, inclusief 
subsidies, fiscale 
voorkeursbehandelingen, garanties of 
investeringen door een overheidsfonds 
enz.) van de overheid van een derde land
dan wel of deze overheid eigenaar is van 
deze buitenlandse investeerder. Er moet 
aandacht worden besteed aan 
investeringen afkomstig van landen die 
worden genoemd in de conclusies van de 
Raad van 5 december 2017 betreffende de 
EU-lijst van niet-coöperatieve 
rechtsgebieden inzake belastingen, met 
inbegrip van de 47 rechtsgebieden die 
hebben toegezegd tekortkomingen in hun 
belastingstelsels aan te pakken. Er moet 
eveneens aandacht worden besteed aan 
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staatsinvesteringsfondsen die moeten 
worden afgestemd op de algemeen 
aanvaarde beginselen en praktijken 
(GAPP) inzake staatsinvesteringsfondsen 
("Beginselen van Santiago").

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Wanneer de lidstaten en de 
Commissie besluiten nemen over 
screening, moeten zij bijzondere aandacht 
besteden aan complexe en kunstmatige 
financiële constructies, aangezien die een 
middel kunnen zijn om screeningsystemen 
te omzeilen. In dit verband moet ook 
rekening worden gehouden met de 
reputatie van de investeerder en van het 
herkomst- en doorvoerland.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Bijzondere aandacht dient 
te gaan naar investeringen afkomstig van 
landen die zijn aangemerkt als 
belastingparadijzen, evenals naar derde 
landen die financiële activa en goederen 
die op illegale wijze in de Unie zijn 
verworven, beschermen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(12 quater) De lidstaten en de 
Commissie moeten bij de screening 
rekening houden met de effecten van 
buitenlandse directe investeringen op 
uitdagingen op het gebied van 
strategische onafhankelijkheid van de 
Unie en haar lidstaten en op de 
waardeketen voor kritieke technologieën 
en sectoren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is dienstig de essentiële 
elementen van het procedurele kader voor 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door lidstaten vast te stellen 
om investeerders, de Commissie en andere 
lidstaten een inzicht te verschaffen in de 
wijze waarop dergelijke investeringen 
waarschijnlijk worden gescreend en tevens 
om een transparante screening zonder 
discriminatie tussen derde landen te 
waarborgen. Deze elementen moeten ten 
minste de vaststelling van termijnen voor 
de screening en de mogelijkheid voor 
buitenlandse investeerders om tegen een 
screeningbesluit in beroep te gaan, 
omvatten.

(13) Het is voor lidstaten dienstig de 
essentiële elementen van het procedurele 
kader voor de screening van buitenlandse 
directe investeringen vast te stellen om 
investeerders, de Commissie en andere 
lidstaten een inzicht te verschaffen in de 
wijze waarop dergelijke investeringen 
waarschijnlijk worden gescreend en tevens 
om een transparante screening zonder 
discriminatie tussen derde landen te 
waarborgen. Deze elementen moeten ten 
minste de vaststelling van termijnen voor 
de screening en de mogelijkheid voor 
buitenlandse investeerders om tegen een 
screeningbesluit in beroep te gaan, 
omvatten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het kader voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen moet de lidstaten en de 
Commissie de nodige flexibiliteit 
verschaffen om buitenlandse directe 
investeringen zowel voorafgaand aan de 
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investering (ex ante) als achteraf (ex post) 
te screenen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De lidstaten en de 
Commissie moeten rekening kunnen 
houden met de mogelijke gevolgen van 
buitenlandse investeringen voor, o.a.: 
kritieke infrastructuur, met inbegrip van 
energie-, vervoers-, communicatie-, 
media-, gegevensopslag-, ruimte- of 
financiële infrastructuur en gevoelige 
installaties; kritieke technologieën, met 
inbegrip van kunstmatige intelligentie, 
robotica, halfgeleiders, technologieën met 
toepassingen die mogelijk voor tweeërlei 
gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en 
nucleaire of ruimtevaarttechnologie; de 
voorzieningszekerheid van kritieke 
grondstoffen; en de toegang tot gevoelige 
informatie of de mogelijkheid om deze te 
beheren.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Bij hun beoordeling of een 
buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde moeten de 
lidstaten en de Commissie in aanmerking 
kunnen nemen of een buitenlandse 
investeerder direct of indirect onder 
zeggenschap staat van of gesteund wordt 
door de overheid van een derde land.



AD\1150216NL.docx 13/36 PE615.441v03-00

NL

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bovendien moet de Commissie de 
mogelijkheid hebben om buitenlandse 
directe investeringen die waarschijnlijk 
gevolgen hebben voor projecten en 
programma's van Uniebelang te screenen 
om redenen van veiligheid of openbare 
orde. Zo zou de Commissie beschikken 
over een instrument ter bescherming van 
projecten en programma's die de Unie in 
haar geheel ten goede komen en een 
belangrijke bijdrage aan de economische 
groei, de werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen leveren. Hieronder 
vallen met name projecten en programma's 
waarmee een aanzienlijke financiering 
door de EU gemoeid is of die zijn 
vastgesteld bij Uniewetgeving met 
betrekking tot kritieke infrastructuur, 
kritieke technologie of kritieke 
grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in 
een bijlage een indicatieve lijst worden 
opgenomen van projecten en programma's 
van Uniebelang in verband waarmee 
buitenlandse directe investeringen aan een 
screening door de Commissie kunnen 
worden onderworpen.

(15) Bovendien moet de Commissie de 
mogelijkheid hebben om buitenlandse 
directe investeringen die waarschijnlijk 
gevolgen hebben voor afgelopen, lopende 
en toekomstige projecten en programma's 
van Uniebelang te screenen om redenen 
van veiligheid of openbare orde. Zo zou de 
Commissie beschikken over een instrument 
ter bescherming van projecten en 
programma's die de Unie in haar geheel ten 
goede komen en een belangrijke bijdrage 
aan de economische groei, de 
werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen leveren. Hieronder
vallen met name projecten en programma's 
waarmee een aanzienlijke financiering 
door de EU gemoeid is of die zijn 
vastgesteld bij Uniewetgeving met 
betrekking tot kritieke infrastructuur, 
kritieke technologie of kritieke 
grondstoffen. Duidelijkheidshalve moet in 
een bijlage een indicatieve lijst worden 
opgenomen van projecten en programma's 
van Uniebelang in verband waarmee 
buitenlandse directe investeringen aan een 
screening door de Commissie kunnen 
worden onderworpen.

Motivering

Projecten en programma's die in het strategische belang zijn van de Unie, zoals investeringen 
in kritieke infrastructuur die met geld van de EU-belastingbetaler worden of reeds zijn 
gefinancierd, moeten waar nodig worden beschermd door de Commissie, voor, tijdens en na 
de voltooiing ervan.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op de bevordering van 
de samenwerking met andere lidstaten en 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door de Commissie moeten 
de lidstaten de Commissie tevens 
kennisgeven van hun 
screeningmechanismen en van alle 
wijzigingen van die mechanismen; 
daarnaast moeten zij regelmatig verslag 
uitbrengen over de toepassing van hun 
screeningmechanismen. Om dezelfde reden 
moeten ook lidstaten die niet over een 
screeningmechanisme beschikken, verslag 
uitbrengen over de buitenlandse directe 
investeringen die op hun grondgebied 
hebben plaatsgevonden, op basis van de 
informatie waarover zij beschikken.

(17) Met het oog op de bevordering van 
de samenwerking met andere lidstaten en 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen door de Commissie moeten 
de lidstaten de Commissie tevens 
kennisgeven van hun 
screeningmechanismen en van alle 
wijzigingen van die mechanismen; 
daarnaast moeten zij regelmatig verslag 
uitbrengen over de toepassing van hun 
screeningmechanismen. Om dezelfde reden 
moeten ook lidstaten die niet over een 
screeningmechanisme beschikken, verslag 
uitbrengen over de buitenlandse directe 
investeringen die op hun grondgebied, 
inclusief de territoriale wateren, hebben 
plaatsgevonden, op basis van de informatie 
waarover zij beschikken.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Daarom is het ook belangrijk om te 
voorzien in een minimumhoeveelheid
informatie en coördinatie met betrekking 
tot binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallende buitenlandse directe 
investeringen in alle lidstaten. Deze 
informatie moet op verzoek van de 
lidstaten of de Commissie worden verstrekt 
door de lidstaten waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid. Onder relevante informatie vallen 
aspecten zoals de eigendomsstructuur van 
de buitenlandse investeerder alsook de 
financiering van de geplande of voltooide 
investering, inclusief – in voorkomend 
geval – informatie over subsidies van derde 
landen.

(18) Daarom is het ook belangrijk om te 
voorzien in een toereikende hoeveelheid
informatie en coördinatie met betrekking 
tot binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallende buitenlandse directe 
investeringen in alle lidstaten. Deze 
informatie moet op verzoek van de 
lidstaten of de Commissie worden verstrekt 
door de lidstaten waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid. Onder relevante informatie vallen 
aspecten zoals de eigendomsstructuur van 
de buitenlandse investeerder alsook de 
financiering van de geplande of voltooide 
investering, inclusief – in voorkomend 
geval – informatie over subsidies van derde 
landen. Gevoelige informatie moet van de 
rapportage worden uitgesloten en de 
Commissie mag zich op geen enkele 
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manier mengen in het recht van elke 
lidstaat om gevoelige of vertrouwelijke 
informatie te beschermen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18a) Overeenkomstig artikel 346, lid 1, 
onder a), VWEU, mag geen enkele 
lidstaat verplicht worden inlichtingen te 
verstrekken waarvan de verbreiding naar 
zijn mening strijdig zou zijn met de 
wezenlijke belangen van zijn veiligheid. 
Dit geldt ook wanneer de lidstaten 
buitenlandse directe investeringen 
screenen die waarschijnlijk gevolgen 
hebben voor projecten of programma's 
van Uniebelang om redenen van 
veiligheid of openbare orde. De 
Commissie en de andere lidstaten mogen 
de betrokken lidstaat niet om dergelijke 
informatie verzoeken.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De communicatie en samenwerking 
op het niveau van de lidstaten en de Unie 
moeten worden versterkt door in elke 
lidstaat een contactpunt voor de screening 
van buitenlandse directe investeringen tot 
stand te brengen.

(19) De communicatie en samenwerking 
op het niveau van de lidstaten en de Unie 
moeten worden gewaarborgd door in elke 
lidstaat een contactpunt voor de screening 
van buitenlandse directe investeringen tot 
stand te brengen. Al deze nationale 
contactpunten moeten worden 
gecoördineerd door een centraal 
contactpunt. De lidstaten moeten de 
contactpunten onder andere kunnen 
gebruiken om bij de Commissie 
informatie in te winnen over de 
uiteindelijke investeerders en uiteindelijke 
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gastlanden van de buitenlandse directe 
investeringen in andere lidstaten.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De lidstaten en de Commissie 
moeten alle nodige maatregelen nemen om
de bescherming van vertrouwelijke en 
andere gevoelige informatie te 
waarborgen.

(20) De lidstaten en de Commissie 
moeten alle nodige maatregelen nemen en 
de verantwoordelijkheid op zich nemen 
voor het waarborgen van de bescherming 
van vertrouwelijke en andere gevoelige 
informatie.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Deze verordening betreft 
een nieuwe maatregel van de Unie om 
buitenlandse directe investeringen te 
onderzoeken. Het belang van een open 
investeringsklimaat moet beklemtoond 
blijven. Met deze verordening wordt 
tevens gestreefd naar een maximale 
verwezenlijking van de doelstelling van 
vrij kapitaalverkeer tussen de lidstaten en 
derde landen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
moet de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag over de 

(21) Ieder jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening moet de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag over de toepassing van deze 
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toepassing van deze verordening indienen.
Wanneer het verslag een voorstel tot 
wijziging van de bepalingen van deze 
verordening omvat, kan het – in 
voorkomend geval – vergezeld gaan van 
een wetgevingsvoorstel.

verordening indienen. Dit verslag moet 
relevante informatie over de 
screeningactiviteiten van de lidstaten en 
de Commissie bevatten. Uiterlijk drie jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening moet de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
grondige beoordeling van de kaders voor 
de screening van buitenlandse directe 
investeringen en de ontwikkeling van 
screeningsystemen in Europa in 
rechtsgebieden buiten de EU voorleggen,
in voorkomend geval vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "buitenlandse directe 
investeringen": alle investeringen door een 
buitenlandse investeerder die gericht zijn 
op de vestiging of de handhaving van 
directe betrekkingen tussen de buitenlandse 
investeerder en de ondernemer of de 
onderneming voor wie de desbetreffende 
middelen bestemd zijn met het oog op de 
uitoefening van een economische activiteit 
in een lidstaat, met inbegrip van 
investeringen die de daadwerkelijke 
deelname aan het beheer van of de 
zeggenschap over een onderneming die een 
economische activiteit uitoefent, mogelijk 
maken;

1. "buitenlandse directe 
investeringen": alle investeringen door een 
buitenlandse investeerder die gericht zijn 
op de vestiging of de handhaving van 
directe betrekkingen tussen de buitenlandse 
investeerder en de ondernemer of de 
onderneming voor wie de desbetreffende 
middelen bestemd zijn met het oog op de 
uitoefening van een economische activiteit 
op het grondgebied of in de exclusieve 
economische zone van een lidstaat, met 
inbegrip van investeringen die de 
daadwerkelijke deelname aan het beheer 
van of de zeggenschap over een 
onderneming die een economische 
activiteit uitoefent, mogelijk maken;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "buitenlandse investeerder": een 2. "buitenlandse investeerder": een 
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natuurlijke persoon of een onderneming uit 
een derde land die voornemens is een 
buitenlandse directe investering te doen of 
deze heeft gedaan;

natuurlijke persoon of een onderneming uit 
een derde land, of een in een lidstaat 
geregistreerde natuurlijke persoon of een 
onderneming die of onder directe of 
indirecte zeggenschap staat van een 
natuurlijke persoon of een onderneming 
uit een derde land, die voornemens is een 
buitenlandse directe investering te doen of 
deze heeft gedaan in de Unie;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten kunnen mechanismen 
voor de screening van buitenlandse directe 
investeringen om redenen van veiligheid 
of openbare orde handhaven, wijzigen of 
vaststellen onder de voorwaarden van en
in overeenstemming met deze verordening.

1. De lidstaten zorgen voor de 
handhaving, wijziging of vaststelling van
mechanismen voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen op hun 
eigen grondgebied. Een screening kan 
worden uitgevoerd wanneer dit 
noodzakelijk is om te veiligheid te 
beschermen of de publieke orde te 
handhaven, en deze vindt plaats met name 
volgens de in deze verordening
vastgestelde voorwaarden.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan buitenlandse 
directe investeringen die waarschijnlijk 
gevolgen hebben voor projecten of 
programma's van Uniebelang screenen om 
redenen van veiligheid of openbare orde.

2. Naast de lidstaten screent ook de 
Commissie buitenlandse directe 
investeringen die waarschijnlijk gevolgen 
hebben voor projecten of programma's van 
Uniebelang, om redenen van veiligheid of 
openbare orde.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Projecten en programma's van 
Uniebelang omvatten met name de 
projecten en programma's waarmee een 
aanzienlijk bedrag of aandeel van 
financiering door de EU gemoeid is, 
alsmede die welke vallen onder 
Uniewetgeving met betrekking tot kritieke 
infrastructuur, kritieke technologieën of 
kritieke grondstoffen. In bijlage 1 is een 
indicatieve lijst van projecten of 
programma's van Uniebelang opgenomen.

3. Projecten en programma's van 
Uniebelang omvatten met name de 
projecten en programma's waarmee een 
aanzienlijk bedrag of aandeel van 
financiering door de EU gemoeid is of 
gemoeid is geweest, alsmede die welke 
vallen onder Uniewetgeving met 
betrekking tot kritieke infrastructuur, 
kritieke technologieën of kritieke 
grondstoffen. In bijlage 1 is een indicatieve 
lijst van projecten of programma's van 
Uniebelang opgenomen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Factoren die bij de screening in 
aanmerking kunnen worden genomen

Factoren die bij de screening in 
aanmerking worden genomen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten en de Commissie een 
buitenlandse directe investering screenen 
om redenen van veiligheid of openbare 
orde kunnen zij rekening houden met de 
gevolgen voor onder meer:

Wanneer de lidstaten en de Commissie een 
buitenlandse directe investering screenen 
om redenen van veiligheid of openbare 
orde moeten zij rekening houden met de
mogelijke directe en indirecte gevolgen 
voor onder meer:
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kritieke infrastructuur, met inbegrip 
van energie-, vervoers-, communicatie-, 
gegevensopslag-, ruimte- of financiële 
infrastructuur en gevoelige installaties;

- kritieke infrastructuur, met inbegrip 
van energie-, waterbevoorradings-, 
vervoers-, communicatie-, media-, 
gezondheidszorg-, onderwijs-, 
basisonderzoeks-, gegevensopslag-, 
ruimte- of financiële infrastructuur en 
gevoelige installaties;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- overnames van eigendom die de 
veiligheid of de openbare orde in het 
gedrang kunnen brengen;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kritieke technologieën, met 
inbegrip van kunstmatige intelligentie, 
robotica, halfgeleiders, technologieën met 
toepassingen die mogelijk voor tweeërlei 
gebruik geschikt zijn, cyberbeveiliging en 
nucleaire of ruimtevaarttechnologie;

- kritieke technologieën, met 
inbegrip van kunstmatige intelligentie, 
robotica, halfgeleiders, geavanceerde 
materialen, kritieke grondstoffen, 
nanotechnologieën, biotechnologieën, 
medische technologieën, technologieën 
met toepassingen die mogelijk voor 
tweeërlei gebruik geschikt zijn, 
cyberbeveiliging en nucleaire of 
ruimtevaarttechnologie, alsook 
technologieën die met behulp van 
overheidssteun zijn ontwikkeld;
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de voorzieningszekerheid van 
kritieke grondstoffen; or

- de strategische autonomie van de 
Unie en haar lidstaten en de waardeketen 
van kritieke technologieën en sectoren, de
voorzieningszekerheid van kritieke 
grondstoffen; de zekerheid van de 
voedselvoorziening, met inbegrip van 
landbouwgrond en andere 
landbouwactiva of

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de screening van buitenlandse directe 
investeringen nemen de lidstaten en de 
Commissie ook in aanmerking of er in de 
betreffende derde landen soortgelijke 
mogelijkheden voor investeringen bestaan 
voor Europese investeerders, rekening 
houdend met de structuur van minst 
ontwikkelde landen 
(wederkerigheidsbeginsel).

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij hun beoordeling of een buitenlandse 
directe investering waarschijnlijk gevolgen 
heeft voor de veiligheid of de openbare 
orde kunnen de lidstaten en de Commissie
in aanmerking nemen of een buitenlandse 
investeerder onder zeggenschap staat van 
de overheid van een derde land, onder 

Bij hun beoordeling of een buitenlandse 
directe investering waarschijnlijk gevolgen 
heeft voor de veiligheid of de openbare 
orde nemen de lidstaten zoveel mogelijk in 
aanmerking of een buitenlandse 
investeerder direct of indirect onder 
zeggenschap staat van de overheid van een 
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meer via aanzienlijke financiering. derde land, onder meer via aanzienlijke 
financiering, alsook of de buitenlandse 
investeerder een multinationale 
onderneming is en met name welke 
praktijken zij toepast inzake 
belastingontduiking, agressieve fiscale 
planning en systematische verplaatsing 
van productieactiviteiten.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de nodige 
maatregelen handhaven, wijzigen of 
vaststellen om de ontwijking van de 
screeningmechanismen en -besluiten te 
voorkomen.

De lidstaten zorgen voor de handhaving, 
wijziging of vaststelling van maatregelen
om de ontwijking van de 
screeningmechanismen en -besluiten te 
voorkomen, onder meer die welke 
betrekking hebben op situaties waarin een 
onderneming weliswaar in een lidstaat is 
geregistreerd, maar daadwerkelijk valt 
onder de zeggenschap van of eigendom is 
van onderdanen van een derde land.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde financiële stromen van de 
betalingsbalans uit te sluiten, omvatten de 
in de eerste alinea bedoelde maatregelen
statistieken over directe investeringen die 
de reële investeringen weergeven en die 
worden verzameld in overeenstemming 
met de richtsnoeren van de OESO en het 
IMF.

Motivering

De statistieken over buitenlandse investeringen omvatten vaak geen reële investeringen maar 
wel de geldstromen tussen de binnen- en buitenlandse entiteiten van multinationale concerns, 
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en internationale bedrijfsovernames. Investeringen "stromen door" wanneer een 
dochteronderneming van een buitenlands concern, bijvoorbeeld, ontvangen 
financieringskapitaal gebruikt als directe investering om verdere investeringen te doen in het 
buitenland, en op die manier de in- en uitstroom van directe investeringen vergroot.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten brengen de andere lidstaten 
en de Commissie op de hoogte van 
pogingen van investeerders om de 
screeningmechanismen en -besluiten te 
omzeilen.

Motivering

Als een buitenlandse investeerder een poging onderneemt om de screeningmechanismen, en 
daarmee het recht van de lidstaat en het EU-recht, te omzeilen, betekent dit dat er voor die 
lidstaat, en mogelijk voor andere lidstaten, een risico bestaat. Het is alleen maar logisch om 
de andere lidstaten dan op de hoogte te brengen van een dergelijk mogelijk risico.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De screeningmechanismen van de 
lidstaten zijn transparant en maken geen 
onderscheid tussen derde landen. De 
lidstaten stellen met name de 
omstandigheden die de screening in gang 
zetten, de redenen voor screening en de 
geldende gedetailleerde
procedurevoorschriften vast.

1. De screeningmechanismen van de 
lidstaten zijn transparant en non-
discriminatoir. De lidstaten stellen met 
name de omstandigheden die de screening 
in gang zetten, de redenen voor screening 
en de geldende procedurevoorschriften 
vast.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vertrouwelijke informatie, met 
inbegrip van commercieel gevoelige
informatie, die door de betrokken 
buitenlandse investeerders en de betrokken
onderneming wordt verstrekt, moet worden 
beschermd.

3. De lidstaten garanderen bij een 
screeningprocedure volledige 
bescherming van de vertrouwelijkheid van 
informatie die door de betrokken 
buitenlandse investeerders en de betrokken 
onderneming wordt verstrekt, met inbegrip 
van commercieel gevoelige informatie en 
informatie die onder het zakengeheim 
valt.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De betrokken buitenlandse 
investeerders en ondernemingen hebben de 
mogelijkheid om tegen een 
screeningbesluit van de nationale 
autoriteiten in beroep te gaan.

4. De betrokken buitenlandse 
investeerders en ondernemingen hebben de 
mogelijkheid om tegen een 
screeningbesluit van de nationale 
autoriteiten in beroep te gaan, tenzij die 
handeling geacht wordt in te druisen 
tegen de essentiële veiligheidsbelangen 
van de lidstaat.

Motivering

Het recht op gerechtelijk beroep is fundamenteel voor de rechtsstaat in Europa, maar dit 
recht kan in bepaalde omstandigheden worden beknot als het indruist tegen het nationale 
veiligheidsbelang, vooral als de screeningbesluiten afkomstig zijn van de hoogste uitvoerende 
macht in het land.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie ontwikkelt en deelt 
beste praktijken voor een 
screeningmechanisme die door de 
lidstaten kunnen worden toegepast, 
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bijvoorbeeld wanneer ze momenteel nog 
niet over een screeningmechanisme 
beschikken. De lidstaten mogen bij het 
opzetten van hun screeningmechanisme 
een beroep doen op de 
Ondersteuningsdienst voor structurele 
hervormingen (SRSS) van de Commissie.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten die over 
screeningmechanismen beschikken,
dienen bij de Commissie een jaarlijks 
verslag in over de toepassing van hun 
screeningmechanismen. Voor iedere 
verslagperiode omvat het verslag met name 
informatie over:

2. De lidstaten dienen bij de 
Commissie een jaarlijks verslag in over de 
toepassing van hun 
screeningmechanismen. Voor iedere 
verslagperiode omvat het verslag met name 
informatie over:

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 346, lid 1, 
onder a), VWEU, is geen enkele lidstaat 
gehouden inlichtingen te verstrekken 
waarvan de verbreiding naar zijn mening 
strijdig zou zijn met de wezenlijke 
belangen van zijn veiligheid.

Motivering

Bepaalde gegevens in verband met screening mogen rechtmatig worden beschouwd als 
geheimen van de nationale veiligheid en moeten worden beschermd.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ook lidstaten die niet over een 
screeningmechanisme beschikken, dienen 
bij de Commissie een jaarlijks verslag in 
over buitenlandse directe investeringen 
die op hun grondgebied hebben 
plaatsgevonden, op basis van de 
informatie waarover zij beschikken.

Schrappen

Motivering

De lidstaten moeten over een screeningmechanisme beschikken.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op basis van de jaarlijkse 
verslagen van de lidstaten en met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van gevoelige informatie publiceert de 
Europese Commissie jaarlijks een rapport 
met geaggregeerde informatie over de 
toepassing van de 
screeningmechanismen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is 
dat een in een andere lidstaat geplande of 
voltooide buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde in de 

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is 
dat een in een andere lidstaat geplande of 
voltooide buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor de 
veiligheid of de openbare orde in de 
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eerstgenoemde lidstaat, kan deze 
opmerkingen indienen bij de lidstaat 
waarin de buitenlandse directe investering 
wordt gepland of is voltooid. Deze 
opmerkingen worden tegelijkertijd naar de 
Commissie doorgestuurd.

eerstgenoemde lidstaat, dient deze 
opmerkingen in bij de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid. Deze opmerkingen 
worden tegelijkertijd naar de Commissie 
doorgestuurd.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat een buitenlandse directe 
investering waarschijnlijk gevolgen heeft 
voor de veiligheid of de openbare orde in 
een of meer lidstaten, kan zij een advies
richten tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid. De Commissie kan
een advies uitbrengen ongeacht of andere 
lidstaten opmerkingen hebben ingediend.

3. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat een buitenlandse directe 
investering waarschijnlijk gevolgen heeft 
voor de veiligheid of de openbare orde in 
een of meer lidstaten, richt zij een advies 
tot de lidstaat waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid. De Commissie brengt een advies 
uit ongeacht of andere lidstaten 
opmerkingen hebben ingediend.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de Commissie of een 
lidstaat van oordeel is dat een buitenlandse 
directe investering waarschijnlijk gevolgen 
heeft voor de veiligheid of de openbare 
orde kan deze de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid, verzoeken de 
informatie te verstrekken die nodig is om 
de in lid 2 bedoelde opmerkingen in te 
dienen of het in lid 3 bedoelde advies uit te 
brengen.

4. Op verzoek van de Commissie of 
een lidstaat die van oordeel is dat een 
buitenlandse directe investering 
waarschijnlijk gevolgen heeft voor zijn 
veiligheid of openbare orde, verstrekt de 
lidstaat waarin de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid, de 
relevante informatie die nodig is om de in 
lid 2 bedoelde opmerkingen in te dienen of 
het in lid 3 bedoelde advies uit te brengen. 
Daarnaast kan de Commissie verzoeken 
dat de kwestie wordt behandeld in het 
centraal screeningpunt.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 
en adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden 
binnen een redelijke termijn en in geen 
geval later dan 25 werkdagen na ontvangst 
van de in lid 1 of 4 bedoelde informatie 
gericht tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid. Wanneer aan het 
advies van de Commissie opmerkingen van 
de lidstaten voorafgaan, beschikt de 
Commissie over 25 extra werkdagen om 
haar advies uit te brengen.

5. Opmerkingen zoals bedoeld in lid 2 
of adviezen zoals bedoeld in lid 3 worden 
onverwijld, en in geen geval later dan 
25 werkdagen na ontvangst van de in lid 1 
of 4 bedoelde informatie, gericht tot de 
lidstaat waarin de buitenlandse directe 
investering wordt gepland of is voltooid. 
Wanneer aan het advies van de Commissie 
opmerkingen van de lidstaten voorafgaan, 
beschikt de Commissie over 25 extra 
werkdagen om haar advies uit te brengen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat een buitenlandse directe 
investering waarschijnlijk gevolgen heeft 
voor projecten of programma's die om 
redenen van veiligheid of openbare orde 
van belang zijn voor de Unie, kan zij een 
advies richten tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid.

1. Wanneer de Commissie van 
oordeel is dat een buitenlandse directe 
investering waarschijnlijk gevolgen heeft 
voor projecten of programma's die om 
redenen van veiligheid of openbare orde 
van belang zijn voor de Unie, richt zij een 
advies tot de lidstaat waarin de 
buitenlandse directe investering wordt 
gepland of is voltooid.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de lidstaat 
waarin de buitenlandse directe investering 
wordt gepland of is voltooid, verzoeken de 

2. Op verzoek van de Commissie 
verstrekt de lidstaat waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
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informatie te verstrekken die nodig is om 
het in lid 1 bedoelde advies uit te brengen.

voltooid, de in artikel 10 bedoelde 
relevante informatie.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een redelijke termijn en in 
geen geval later dan 25 werkdagen na 
ontvangst van de krachtens lid 2 door de 
Commissie gevraagde informatie richt de 
Commissie haar advies tot de betrokken 
lidstaat. Wanneer een lidstaat beschikt 
over een screeningmechanisme zoals 
bedoeld in artikel 3, lid 1, en de 
Commissie de informatie over de aan 
screening onderworpen buitenlandse 
directe investering overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het 
advies uiterlijk 25 werkdagen na ontvangst 
van die informatie uitgebracht. Wanneer 
extra informatie nodig is om een advies te 
kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 
25 dagen vanaf de ontvangst van de 
aanvullende informatie.

3. De Commissie richt onverwijld, in 
geen geval later dan 25 werkdagen na 
ontvangst van de krachtens lid 2 door de 
Commissie gevraagde informatie, haar 
advies tot de betrokken lidstaat. Wanneer 
de Commissie de informatie over de aan 
screening onderworpen buitenlandse 
directe investering overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, heeft ontvangen, wordt het 
advies uiterlijk 25 werkdagen na ontvangst 
van die informatie uitgebracht. Wanneer 
extra informatie nodig is om een advies te 
kunnen uitbrengen, geldt de termijn van 
25 dagen vanaf de ontvangst van de 
aanvullende informatie.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat de 
overeenkomstig artikel 8, lid 4, en 
artikel 9, lid 2, door de Commissie en de 
andere lidstaten gevraagde informatie 
onverwijld aan de Commissie en de 
desbetreffende lidstaten ter beschikking 
wordt gesteld.

1. De lidstaten waarborgen dat de 
overeenkomstig artikel 8, lid 4, en 
artikel 9, lid 2, door de Commissie en de 
andere lidstaten gevraagde informatie 
zonder onnodige vertraging aan de 
Commissie en de desbetreffende lidstaten 
ter beschikking wordt gesteld.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de eigendomsstructuur van de 
buitenlandse investeerder en van de 
onderneming waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid, inclusief informatie over de 
uiteindelijke meerderheidsaandeelhouder 
of -aandeelhouders;

a) de volledige eigendomsstructuur 
van de buitenlandse investeerder en van de 
onderneming waarin de buitenlandse 
directe investering wordt gepland of is 
voltooid, inclusief informatie over de 
uiteindelijke begunstigden;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Informatie die naar aanleiding van 
de toepassing van deze verordening is 
ontvangen, wordt slechts gebruikt voor het 
doel waarvoor zij werd gevraagd.

1. Informatie die naar aanleiding van 
de toepassing van deze verordening is 
ontvangen, wordt slechts gebruikt voor het 
doel waarvoor zij werd gevraagd en geeft 
geen aanleiding tot de bekendmaking van 
een industrieel, handels- of 
beroepsgeheim, of de bekendmaking van 
een commercieel proces, of van 
informatie waarvan de bekendmaking 
indruist tegen het overheidsbeleid.

Motivering

Een deel van deze verordening brengt samenwerking en de bijbehorende informatie-
uitwisseling met zich mee. Dit amendement behandelt mogelijke bezorgdheid in verband met 
vertrouwelijkheid en de bescherming van commercieel en beroepsmatig gevoelige informatie.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten en de Commissie 2. De lidstaten en de Commissie 
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waarborgen de bescherming van bij de 
toepassing van deze verordening 
verzamelde vertrouwelijke informatie.

waarborgen het hoogste niveau van 
vertrouwelijkheid en bescherming van 
gevoelige informatie, met inbegrip van 
bedrijfsgeheimen als omschreven in 
Richtlijn (EU) 2016/9431 bis, die door 
buitenlandse investeerders en de 
betrokken onderneming verzameld is en 
ter beschikking is gesteld. De lidstaten en 
de Commissie zijn tijdens de 
screeningsprocedures verantwoordelijk 
voor de bescherming van 
bedrijfsgeheimen.

______________

1 bis Richtlijn (EU) 2016/943 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2016 betreffende de bescherming 
van niet-openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan 
(PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de screening van 
buitenlandse directe investeringen duidt 
elke lidstaat een contactpunt voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen aan. De Commissie en de 
andere lidstaten betrekken deze 
contactpunten voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen bij alle 
kwesties die verband houden met de 
uitvoering van deze verordening.

Met het oog op de screening van 
buitenlandse directe investeringen duidt 
elke lidstaat een contactpunt voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen aan. De Commissie zorgt 
voor een centraal screeningpunt waar de 
lidstaten nauw met elkaar kunnen 
samenwerken. De Commissie en de andere 
lidstaten betrekken deze contactpunten 
voor de screening van buitenlandse directe 
investeringen bij alle kwesties die verband 
houden met de uitvoering van deze 
verordening.
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
evalueert de Commissie de toepassing 
ervan en dient zij hierover een verslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad. De 
lidstaten worden hierbij betrokken en 
verstrekken de Commissie de nodige 
informatie voor de opstelling van dat 
verslag.

1. Na ...[de inwerkingtreding van 
deze verordening] dient de Commissie elk
jaar bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in over de toepassing
van deze verordening dat relevante 
informatie over de screeningactiviteiten 
van de lidstaten en de Commissie bevat.
Uiterlijk ... [drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
legt de Commissie het Europees Parlement 
en de Raad een grondige beoordeling voor 
van de kaders voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen in 
Europa en de ontwikkelingen in 
screeningsystemen in rechtsgebieden 
buiten de EU, in voorkomend geval 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Industrieel 
ontwikkelingsprogramma voor de 
Europese defensie:

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad van [...] tot instelling van een 
industrieel ontwikkelingsprogramma voor 
de Europese defensie ter ondersteuning van 
het concurrentievermogen en de 
innovatieve capaciteit van de defensie-
industrie van de EU;
PB L ... (COM(2017)0294).
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage – streepje 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Europees Defensiefonds:

Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's – Oprichting 
van het Europees Defensiefonds 
(COM(2017)0295).

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage – streepje 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO):

Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad 
van 11 december 2017 tot instelling van 
de permanente gestructureerde 
samenwerking (PESCO) en tot opstelling 
van de lijst van deelnemende lidstaten; PB 
L 331, 14.12.2017, blz. 57.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage – streepje 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Europees Fonds voor strategische 
investeringen:

Verordening (EU) 2015/1017 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 juni 2015 betreffende het Europees 
Fonds voor strategische investeringen, de 
Europese investeringsadvieshub en het 
Europese investeringsprojectenportaal en 
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tot wijziging van de Verordeningen (EU) 
nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013;

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 
Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft 
de verlenging van de looptijd van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen en wat betreft de invoering 
van technische versterkingen voor dat 
fonds en de Europese 
investeringsadvieshub.



AD\1150216NL.docx 35/36 PE615.441v03-00

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Invoering van een kader voor het screenen van directe buitenlandse 
investeringen in de Europese Unie

Document- en procedurenummers COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

INTA
26.10.2017

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

ECON
26.10.2017

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Roberts Zīle
5.10.2017

Behandeling in de commissie 25.1.2018 20.3.2018

Datum goedkeuring 27.3.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

38
8
4

Bij de eindstemming aanwezige leden Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 
Esther de Lange, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian 
Hayes, Gunnar Hökmark, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, 
Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana 
Maletić, Marisa Matias, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline 
Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, 
Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon 
Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marco Zanni, 
Sotirios Zarianopoulos

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Matt Carthy, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Thomas 
Mann, Eva Maydell, Ana Miranda, Luigi Morgano, Romana Tomc, 
Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Carlos Iturgaiz, Arndt Kohn, Peter Liese



PE615.441v03-00 36/36 AD\1150216NL.docx

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

38 +

ALDE Caroline Nagtegaal

ECR Syed Kamall, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

PPE Burkhard Balz, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Othmar Karas, 
Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Peter Liese, Ivana Maletić, 
Thomas Mann, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, 
Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, 
Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Arndt Kohn, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi 
Morgano, Paul Tang

VERTS/ALE Ana Miranda, Molly Scott Cato

8 -

ALDE Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ENF Gerolf Annemans

GUE/NGL Matt Carthy

NI Sotirios Zarianopoulos

S&D Alfred Sant

4 0

EFDD Marco Valli

ENF Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL Marisa Matias

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


	1150216NL.docx

