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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atbalsta vispārējos mērķus un galvenos elementus, kas ietverti regulas 
priekšlikumā, lai izveidotu satvaru trešo valstu izcelsmes ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) 
izvērtēšanai, kuru Eiropas Savienībā veic dalībvalstis un Komisija. Lai gan nereti ĀTI ES 
ekonomikai nodrošina iespēju, var arī gadīties, ka konkrētu ieguldījumu atļaušana ir saistīta ar 
risku Savienības un dalībvalstu drošībai un sabiedriskajai kārtībai.

ES vēl ne tuvu nav panākusi vienprātību attiecībā uz ārvalstu ieguldījumiem Eiropā, tādēļ 
pirmais svarīgākais solis būs viedokļu sakritību racionalizēšana (kad vien iespējams), lai ES 
līmenī formulētu stabilas un papildinošas politikas nostājas. Tas ļaus Eiropas Savienībai 
vienoti reaģēt uz strauji mainīgo un aizvien sarežģītāko ieguldījumu vidi, vienlaikus nostādot 
ES vienā līmenī ar citiem globāliem tirdzniecības un ieguldījumu partneriem, kuri jau izmanto 
ĀTI izvērtēšanas mehānismus.  

Tomēr pilnvērtīgi funkcionējoša koordinācijas satvara izveide ES prasīs ilgstošus centienus, 
jo pašlaik dalībvalstu pieejas atšķiras un dažās izvērtēšanas mehānismi vispār nav ieviesti. 
Tādēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumā izteikto ierosinājumu, ka šāda 
izvērtēšanas mehānisma izveide dalībvalstīs būtu jāsaglabā kā brīvprātīga izvēle, tomēr 
vienlaikus dodot iespēju valstīm, kuras šādu izvērtēšanu veic, sadarboties ciešāk. Turklāt 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jāracionalizē informācijas procesi, vienlaikus samazinot 
administratīvo slogu visām dalībvalstīm.

Ir ierosināti šādi grozījumi un skaidrojumi:

 precizēt ārvalstu ieguldītāja definīciju saistībā ar tā īpašumtiesībām un faktisko kontroli, 
jo uzņēmuma atrašanās vieta ne vienmēr ļauj spriest par ieguldījuma faktisko izcelsmi;

 saskaņā ar ESAO valstīs ieviestajiem izvērtēšanas satvariem paplašināt neizsmeļošo 
sarakstu ar būtiski svarīgu tehnoloģiju, infrastruktūru un sektoru jomām, kuras varētu 
ņemt vērā un kuras, pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās kārtības apsvērumiem, 
varētu ietekmēt iespējamie ārvalstu ieguldījumi; 

 iespēja arodbiedrībām pieprasīt dalībvalstu un Komisijas veiktas izvērtēšanas 
mehānismu iedarbināšanu, ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu pašreizējo sistēmu;

 iespēja Eiropas Parlamentam pieprasīt sadarbības mehānisma iedarbināšanu saistībā ar 
Savienības interešu projektiem un programmām;

 nodrošināt, ka Komisija izvērtē attiecīgos Savienības interešu projektus un programmas, 
ko finansē no pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas vai arī no turpmākajām;

 ierobežot šāda satvara iespējamu nepareizu vai ļaunprātīgu izmantošanu, nodrošinot, ka 
dalībvalstis sniedz pamatotus skaidrojumus par to, kā citā dalībvalstī plānots ārvalstu 
ieguldījums varētu ietekmēt tās drošību vai sabiedrisko kārtību, kā arī nostiprinot 
Komisijas sadarbības funkciju; 

 izveidot Ieguldījumu izvērtēšanas koordinācijas grupu, kurā dalībvalstis, kas ir 
ieviesušas izvērtēšanas mehānismu, apmainītos ar informāciju un viedokļiem par 
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dalībvalstu un Komisijas veiktu izvērtēšanu; 

 samazināt informācijas prasību slogu dalībvalstīm un noteikt, ka ziņošana ir jāveic reizi 
trijos gados, sākot no diviem gadiem kopš regulas stāšanās spēkā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(2) Savienībai un dalībvalstīm ir 
atvērta ieguldījumu vide, kas ir nostiprināta 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(“LESD”) un starptautiskajās saistībās, 
kuras Savienība un tās dalībvalstis ir 
uzņēmušās saistībā ar ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem. Ņemot vērā šo atvērtību, 
Savienībai attiecībās ar trešām valstīm 
būtu jāveicina vienlīdzīgi konkurences 
apstākļi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Izvērtēšanas mehānismi, kas 
pastāv vairākās dalībvalstīs vai trešās 
valstīs, nerada šķēršļus ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, ja šie mehānismi ir 
zināmi, prognozējami un pārmērīgi 
neaizkavē ieguldījumu veikšanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Ir svarīgi sniegt juridisko noteiktību 
un censties nodrošināt ES mēroga 
sadarbību, izveidojot satvaru ārvalstu tiešo 
ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem, gadījumos, kad tiek 
skartas stratēģiskas intereses, tostarp 
svarīgas pamattehnoloģijas, stratēģiski 
aktīvi, stratēģiski un sensitīvi dati utt. Tas 
neskar faktu, ka vienīgi dalībvalstis ir 
atbildīgas par savas valsts drošību un 
sabiedrisko kārtību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Izvērtējot ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanas mehānismu, 
būtu lietderīgi nodrošināt iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību, veicot pasākumus ar 
mērķi novērst konkurences 
samazināšanos starp uzņēmumiem un 
starp dalībvalstīm nodokļu un atalgojuma 
jomā un atalgot par uzņēmumu iegādes 
politiku, kas ir sociāli atbildīga un 
nodrošina nodarbinātības saglabāšanu un 
pienācīgas algas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanas satvaram būtu jānodrošina 
dalībvalstīm un Komisijai līdzekļus, ar ko 
visaptveroši novērst apdraudējumu drošībai 
vai sabiedriskajai kārtībai un pielāgoties 

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

mainīgiem apstākļiem pasaules
tirdzniecībā, vienlaikus pilnībā aizsargājot 
dalībvalstu prerogatīvas izvērtēt ārvalstu 
tiešos ieguldījumus, pamatojoties uz 
drošības un sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem, tostarp stratēģiskajām 
interesēm, svarīgām pamattehnoloģijām, 
stratēģiskiem aktīviem, stratēģiskiem un 
sensitīviem datiem un citiem 
apsvērumiem, un ņemot vērā konkrēto 
situāciju valstī un katras valsts apstākļus. 
Satvaram būtu arī jārosina dalībvalstis, 
kurām nav izvērtēšanas mehānisma, tādu 
pieņemt.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(9) Būtu jāaptver ieguldījumi, kas 
izveido vai saglabā stabilas un tiešas 
saiknes starp ieguldītājiem no trešām 
valstīm un uzņēmumiem, kuri veic 
saimniecisku darbību kādā dalībvalstī, 
ciktāl tie ir saistīti ar drošību un 
sabiedrisko kārtību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Nosakot, vai ārvalstu tiešie 
ieguldījumi var ietekmēt drošību vai 
sabiedrisko kārtību, dalībvalstīm un 
Komisijai būtu jāspēj ņemt vērā visus 
attiecīgos faktorus, tostarp ietekmi uz 
kritisku infrastruktūru, tehnoloģijām, 
tostarp svarīgām pamattehnoloģijām, un 
izejvielām, kas ir būtiskas drošības vai 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai un kā 
traucēšanai, zudumam vai iznīcināšanai 

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

uzturēšanai un kā traucēšanai, zudumam 
vai iznīcināšanai būtu ievērojama ietekme 
kādā dalībvalstī vai Savienībā. Šajā sakarā 
dalībvalstīm un Komisijai būtu jāņem vērā
arī tas, vai ārvalstu ieguldītājs ir kādas 
trešās valsts valdības vai valsts struktūras 
īpašumā, pārvaldībā vai citādā tiešā vai 
netiešā kontrolē un/vai tas īsteno valsts 
noteiktu uz āru vērstu ārvalstu tiešo 
ieguldījumu politiku stratēģisku 
rūpniecisko mērķu labā, ko apstiprina 
būtisks finansējums un subsīdijas, 
pagarināti kredīti un aizdevumi, ko 
izsniedz kādas trešās valsts valdība vai 
valstij piederoša finanšu iestāde. Ārvalstu 
tiešo ieguldījumu izvērtēšanā Komisija 
var izvērtēt arī ietekmi uz konkrētu 
nozīmīgu zinātību un tehnoloģijām, kuras 
vidējā termiņā un ilgtermiņā varētu būt 
nozīmīgas ekonomiskajai drošībai.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Būtu jāizveido mehānisms, kas ļauj 
dalībvalstīm un Komisijai pārredzami 
sadarboties un sniegt savstarpēju palīdzību, 
ja ārvalstu tiešie ieguldījumi vienā 
dalībvalstī var ietekmēt drošību vai 
sabiedrisko kārtību citās dalībvalstīs. 
Dalībvalstīm, kuru drošību vai sabiedrisko 
kārtību var ietekmēt ārvalstu tiešie
ieguldījumi citā dalībvalstī, vajadzētu būt 
iespējai sniegt piezīmes Komisijai. Pēc 
tam Komisijai būtu jāpārsūta visas 
piezīmes dalībvalstij, kurā ieguldījumi ir 
plānoti, kā arī visām citām attiecīgajām 
dalībvalstīm. Komisijai vajadzētu būt arī 
iespējai attiecīgā gadījumā sniegt atzinumu 
dalībvalstij, kurā ieguldījumi plānoti.
Pamatojoties uz saņemtajām piezīmēm, 
Komisija var pieprasīt jautājuma 
apspriešanu Ieguldījumu izvērtēšanas 
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neatkarīgi no tā, vai citas dalībvalstis ir 
sniegušas piezīmes.

koordinācijas grupā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ja Komisija uzskata, ka ārvalstu 
tiešie ieguldījumi varētu ietekmēt 
Savienības interešu projektus vai 
programmas, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, 
Komisijai vajadzētu būt iespējai samērīgā 
termiņā vērsties ar atzinumu pie tām

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

dalībvalstīm, kurās šādi ieguldījumi tiek 
plānoti vai jau ir īstenoti. Dalībvalstīm šāds 
atzinums būtu jāņem vērā un saskaņā ar to 
lojālas sadarbības pienākumu atbilstīgi 
LES 4. panta 3. punktam jāsniedz 
Komisijai paskaidrojums, ja tās pieļauj 
novirzes no atzinuma. Komisijai vajadzētu 
būt arī iespējai pieprasīt no šīm 
dalībvalstīm informāciju, kas tai vajadzīga 
šādu ieguldījumu izvērtēšanai.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Lai veicinātu sadarbību ar citām 
dalībvalstīm un ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanu, ko veic Komisija, dalībvalstīm 
būtu Komisijai jāpaziņo savi izvērtēšanas 
mehānismi un jebkādi to grozījumi, kā arī 
regulāri jāziņo par savu izvērtēšanas 
mehānismu piemērošanu. Tomēr
dalībvalstīm, kurām nav izvērtēšanas 
mehānisma, katru gadu būtu jāziņo par 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
notikuši to teritorijā, ja šie ieguldījumi ir 
saistīti ar Savienības interešu projektiem 
un programmām. Visus ziņošanas 
pienākumus būtu jāsāk piemērot no ... 
[divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Šim nolūkam svarīgi ir arī visās 
dalībvalstīs nodrošināt informācijas 
minimumu un koordināciju saistībā ar 
ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
ietilpst šīs regulas darbības jomā. Pēc 

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

regulas darbības jomā. Pēc dalībvalstu vai 
Komisijas, vai Ieguldījumu izvērtēšanas 
koordinācijas grupas pieprasījuma 
dalībvalstīm, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi tiek plānoti vai jau ir īstenoti, 
šī informācija būtu jādara pieejama. 
Attiecīgā informācija ietver tādus aspektus 
kā ārvalstu ieguldītāju īpašumtiesību 
struktūra un plānoto vai jau īstenoto 
ieguldījumu finansējums, tostarp
informācija par trešo valstu piešķirtām 
subsīdijām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Saziņa un sadarbība dalībvalstu un 
Savienības līmenī būtu jāstiprina, katrā 
dalībvalstī izveidojot kontaktpunktus 
ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas
jautājumos, kā arī izveidojot Ieguldījumu 
izvērtēšanas koordinācijas grupu. Grupa 
būtu jāveido no dalībvalstu pārstāvjiem 
un tā būtu jāvada Komisijas pārstāvim, un 
tā varētu kalpot par platformu viedokļu 
un informācijas apmaiņai, sadarbības un 
koordinācijas uzlabošanai un savstarpējai 
palīdzībai ārvalstu tiešo ieguldījumu 
jautājumos.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Komisijai ne vēlāk kā trīs gadus
pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojums par tās piemērošanu. Ja 
ziņojumā ierosināts grozīt šīs regulas 
noteikumus, tam var attiecīgā gadījumā 

(21) Komisijai ne vēlāk kā ... [četri gadi
pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam 
reizi piecos gados būtu jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojums par šīs 
regulas piemērošanu. Ja ziņojumā tiek
ierosināts grozīt šīs regulas noteikumus, 
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pievienot tiesību akta priekšlikumu. tam var attiecīgā gadījumā pievienot 
tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai atjauninātu Savienības 
interešu projektus un programmas, 
saistībā ar kuriem Komisija var izvērtēt 
ārvalstu tiešos ieguldījumus, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā 
uz 3. panta 3. punktā minēto un 
1. pielikumā uzskaitīto Savienības 
interešu projektu un programmu saraksta 
grozīšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanās darba laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriedes 
norisinātos saskaņā ar 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu1a noteiktajiem 
principiem. Jo īpaši tādēļ, lai deleģēto 
aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

_______________________

1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr. 16

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

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

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

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. “trešās valsts uzņēmums” ir 
uzņēmums, kas dibināts vai citādi izveidots 
saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem.

6. “trešās valsts uzņēmums” ir 
uzņēmums, kas dibināts vai citādi izveidots 
saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem, vai 
trešās valsts valstspiederīgo faktiskā 
kontrolē vai īpašumā esošs uzņēmums.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis var uzturēt, grozīt vai 
ieviest mehānismus, lai izvērtētu ārvalstu 

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

tiešos ieguldījumus, pamatojoties uz 
sabiedriskās kārtības vai drošības
apsvērumiem, saskaņā ar šajā regulā 
izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija, pamatojoties uz drošības vai
sabiedriskās kārtības apsvērumiem, izvērtē
ārvalstu tiešos ieguldījumus, par kuriem 
tiek uzskatīts, ka tie ietekmē Savienības 
interešu projektus vai programmas.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 22

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt 
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deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai 
grozītu I pielikumā uzskaitītos projektus 
un programmas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Regulas 8. un 9. pantā minētos 
sadarbības mehānismus var iedarbināt 
tikai pēc tam, kad dalībvalstis ir 
paziņojušas par savu izvērtēšanas 
mehānismu iedarbināšanu. Sadarbības 
mehānismus nekādos apstākļos nedrīkst 
iedarbināt jau īstenotu ieguldījumu 
gadījumā, ja dalībvalstis izvērtē tikai 
plānotos ieguldījumus. Tikai izņēmuma 
gadījumos un ja dalībvalstīm vai 
Komisijai ir pietiekams pamats uzskatīt, 
ka 10. panta 2. punktā uzskaitītā 
informācija ir mainījusies, un tikai 
gadījumos, kad ieguldījumi ir īstenoti pēc
šīs regulas stāšanās spēkā, sadarbības 
mehānismu var iedarbināt attiecībā uz jau 
īstenotiem ieguldījumiem. Kad 9. pantā 
minētais sadarbības mehānisms ir 
iedarbināts attiecībā uz ieguldījumiem, 
kas tiek veikti dalībvalstīs, kurās nav 
izvērtēšanas mehānisma, jau īstenotiem 
ieguldījumiem var pievērsties Ieguldījumu 
izvērtēšanas koordinācijas grupā, kā 
norādīts 12.a pantā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanā, 
pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās 
kārtības apsvērumiem vienā vai vairākās 
dalībvalstīs vai drošības vai sabiedriskās 
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inter alia uz: kārtības apsvērumiem saistībā ar 
Savienības interešu projektiem vai 
programmām, dalībvalstis un Komisija var 
apsvērt iespējamo ietekmi inter alia uz:

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kritisko un stratēģisko 
infrastruktūru, tostarp enerģētikas, ūdens, 
transporta, sakaru un plašsaziņas 
līdzekļu, datu glabāšanas, kosmosa, 
veselības pakalpojumu, pētniecības vai 
finanšu infrastruktūru, kā arī paaugstināta 
riska iekārtām un visa veida drošības un 
aizsardzības infrastruktūru;

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kritiskām un stratēģiskām 
tehnoloģijām, tostarp mākslīgo intelektu, 
robotiku, pusvadītājiem, progresīviem 
materiāliem, nanotehnoloģijām, 
biotehnoloģijām, medicīnas tehnoloģijām, 
tehnoloģijām ar iespējamu divējādu 
lietojumu, kiberdrošību, aviāciju, 
aizsardzību, kosmosa vai 
kodoltehnoloģiju; 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 3. ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kritisku resursu piegādes drošību ; – kritisku resursu, proti, retu un 
stratēģisku materiālu, piegādes drošību, 
vai

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piekļuvi sensitīvai informācijai vai 
spēju kontrolēt sensitīvu informāciju.

– piekļuvi sensitīviem datiem un
informācijai vai spēju kontrolēt šos datus 
un informāciju.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Nosakot, vai ārvalstu tiešie ieguldījumi 
varētu ietekmēt drošību vai sabiedrisko 
kārtību, dalībvalstis un Komisija ņem vērā
arī to, vai ārvalstu ieguldītāju tieši vai 
netieši kontrolē kādas trešās valsts valdība
vai valsts struktūras un vai tas īsteno 
valsts noteiktu uz āru vērstu ārvalstu tiešo 
ieguldījumu politiku stratēģisku 
rūpniecisko mērķu labā, ko apstiprina 
būtisks finansējums vai subsīdijas, 
pagarināti kredīti un aizdevumi, ko 
izsniedz trešās valsts valdība vai valstij 
piederoša finanšu iestāde. Ārvalstu tiešo 
ieguldījumu izvērtēšanā Komisija var 
izvērtēt arī ietekmi uz konkrētu nozīmīgu 
zinātību un tehnoloģijām, kuras vidējā 
termiņā un ilgtermiņā varētu būt 
nozīmīgas ekonomiskajai drošībai.
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstu izvērtēšanas mehānismi 
ir pārredzami un bez diskriminācijas starp 
trešām valstīm. Dalībvalstis jo īpaši nosaka 
apstākļus, kas liek sākt izvērtēšanu, 
izvērtēšanas pamatojumu un sīki 
izstrādātus piemērojamos procedūras 
noteikumus.

1. Dalībvalstu izvērtēšanas mehānismi 
ir pārredzami un bez diskriminācijas starp 
trešām valstīm. Dalībvalstis jo īpaši nosaka 
apstākļus, kas liek sākt izvērtēšanu, 
izvērtēšanas pamatojumu un sīki 
izstrādātus piemērojamos procedūras 
noteikumus attiecībā uz izvērtēšanu un 
izvērtēšanas lēmumiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu paziņošana par izvērtēšanas 
mehānismiem un gada ziņojumi

Dalībvalstu paziņošana par izvērtēšanas 
mehānismiem un ziņojumi

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis, kurās ir izvērtēšanas 
mehānismi, līdz ... [2 gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] un pēc tam reizi divos 
gados sniedz Komisijai ziņojumu par to 
izvērtēšanas mehānismu piemērošanu. Par 
katru pārskata periodu ziņojumā jo īpaši 
iekļauj šādu informāciju:

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) izvērtēšanas lēmumi attiecībā uz 
Savienības interešu projektiem un 
programmām;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Pamatojums

Mērķis ir samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm. Šī informācija jau būs sniegta 
Komisijai (8. panta 1. punkta noteikums), kura varēs apkopot datus.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis, kurās nav izvērtēšanas 
mehānisma, līdz ... [2 gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] un pēc tam reizi gadā 
sniedz Komisijai ziņojumu par ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, kas notikuši to 
teritorijā, ja šie ieguldījumi ir saistīti ar 
Savienības interešu projektiem un 
programmām.

Grozījums Nr. 39

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

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

1. Dalībvalsts piecu darba dienu laikā 
no izvērtēšanas sākuma informē Komisiju 
un pārējās dalībvalstis par visiem ārvalstu 
tiešajiem ieguldījumiem, kas ir jāizvērtē ar 
tās izvērtēšanas mehānismu. Dalībvalsts, 
kura veic izvērtēšanu, kopā ar minēto 
informāciju cenšas norādīt, vai tā uzskata, 
ka uz ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem, kas 
ir jāizvērtē, iespējams, attiecas Regulas 
(EK) Nr. 139/2004 darbības joma.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalsts, kas pamatoti uzskata, 
ka ārvalstu tiešie ieguldījumi varētu 
ietekmēt tās drošību vai sabiedrisko 
kārtību, var nosūtīt pieprasījumu 
Komisijai, lai saņemtu visu tās dalībvalsts, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, iesūtīto informāciju, kas 
vajadzīga, lai varētu sniegt 2. punktā 
minētās piezīmes. Dalībvalstis piecu darba 
dienu laikā pēc dienas, kad ir paziņots par 
izvērtēšanas mehānisma iedarbināšanu 
saskaņā ar 1. punktu, var iesniegt 
Komisijai informācijas pieprasījumu. 
Komisija apkopo visus saņemtos 
informācijas pieprasījumus un 
nekavējoties nosūta tos dalībvalstij, kurā 
ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti vai 
jau ir īstenoti, kā arī pārējām 
dalībvalstīm. Komisija var arī pēc savas 
iniciatīvas pieprasīt dalībvalstij, kurā 
ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti vai 
jau ir īstenoti, visu informāciju, kas 
vajadzīga 3. punktā minētā atzinuma 
sniegšanai.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Piezīmes saskaņā ar 2. punktu vai 
atzinumus saskaņā ar 3. punktu tai 
dalībvalstij, kurā ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti, 
sniedz samērīgā laika periodā un jebkurā 

5. Piezīmes saskaņā ar 2. punktu 
sniedz Komisijai samērīgā laika periodā un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 darba 
dienu laikā pēc tam, kad saņemta 1. vai 
4. punktā minētā informācija. Komisija 
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gadījumā ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā 
pēc tam, kad saņemta 1. vai 4. punktā 
minētā informācija. Ja Komisijas atzinums 
seko citu dalībvalstu piezīmēm, Komisijas 
rīcībā atzinuma sniegšanai ir papildu 25
darba dienas.

saņemtās piezīmes piecu darba dienu 
laikā nosūta dalībvalstij, kurā ārvalstu 
tiešie ieguldījumi ir plānoti vai jau ir 
īstenoti. Komisija 25 darba dienu laikā 
sniedz 3. punktā minēto atzinumu un, ja 
Komisijas atzinums seko citu dalībvalstu 
piezīmēm, Komisijas rīcībā atzinuma 
sniegšanai ir papildu 25 darba dienas.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Sadarbība starp dalībvalstīm 
saskaņā ar šo pantu notiek, izmantojot 
diskusiju 12.a pantā minētajā Ieguldījumu 
izvērtēšanas koordinācijas grupā, ja 
Komisija to ir pieprasījusi.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas veiktas izvērtēšanas satvars Sadarbības mehānisms Savienības 
interešu projektu un programmu 
izvērtēšanai

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Ja Komisija vai vairāk nekā viena 
dalībvalsts pamatoti uzskata, ka ārvalstu 
tiešie ieguldījumi varētu ietekmēt 
Savienības interešu projektus vai 
programmas, pamatojoties uz drošības vai 
sabiedriskās kārtības apsvērumiem vienā 
vai vairākās dalībvalstīs, Komisija sniedz
tai dalībvalstij adresētu atzinumu, kurā 
ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti vai jau 
ir īstenoti.

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Parlaments var pieprasīt 
sadarbības mehānisma iedarbināšanu 
saistībā ar Savienības interešu projektiem 
un programmām, pamatojoties uz 
drošības vai sabiedriskās kārtības 
apsvērumiem. Komisija maksimāli ņem 
vērā Eiropas Parlamenta nostāju un 
sniedz paskaidrojumus gadījumā, ja tā 
netiek ņemta vērā.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja dalībvalsts uzskata, ka ārvalstu 
tiešie ieguldījumi varētu ietekmēt 
Savienības interešu projektus vai 
programmas, tā var prasīt Komisijai 
sniegt tai dalībvalstij adresētu atzinumu, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija var pieprasīt dalībvalstij, 
kurā ārvalstu tiešie ieguldījumi ir plānoti 
vai jau ir īstenoti, papildu informāciju, kā 
norādīts 10. pantā. Pieprasot šādu 
informāciju, Komisija paskaidro, kā 
plānotie, izskatīšanā esošie vai jau 
īstenotie ārvalstu tiešie ieguldījumi var 
ietekmēt drošību un sabiedrisko kārtību.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija attiecīgajai dalībvalstij 
atzinumu sniedz samērīgā laika periodā un 
jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 25 darba 
dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir 
saņēmusi saskaņā ar 2. punktu pieprasīto 
informāciju. Ja dalībvalstī ir izveidots 
izvērtēšanas mehānisms, kā minēts 3. 
panta 1. punktā, un Komisija saskaņā ar 
8. panta 1. punktu ir saņēmusi 
informāciju par ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kas tiek izvērtēti, atzinumu 
sniedz ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā 
pēc šādas informācijas saņemšanas. Ja 
atzinuma sniegšanai ir vajadzīga papildu 

3. Komisija attiecīgajai dalībvalstij 
atzinumu sniedz samērīgā laika periodā, lai 
nedz ārvalstu tiešos ieguldījumus, nedz 
valsts veiktu izvērtēšanu netraucētu 
nepamatota kavēšanās, un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā 
pēc tam, kad ir saņemta informācija, kas 
vajadzīga, lai sniegtu atzinumu saskaņā 
ar 1. punktu.
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informācija, 25 dienu laika posmu skaita 
no dienas, kad saņemta papildu 
informācija.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisijas atzinumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm.

4. Komisijas atzinumu dara zināmu 
pārējām dalībvalstīm. Ja Komisija ir 
sniegusi atzinumu saskaņā ar šo pantu, tā 
strukturētā dialogā informē Eiropas 
Parlamentu par ārvalstu tiešajiem 
ieguldījumiem, kuri ietekmē drošību un 
sabiedrisko kārtību. Ir pilnībā jāņem vērā 
11. panta 2. punkts.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Dalībvalstis, kurās ārvalstu tiešie 
ieguldījumi ir plānoti vai jau ir īstenoti, 
ņem vērā Komisijas atzinumu un sniedz
rakstisku paskaidrojumu Komisijai, ja tās 
atzinums netiek ievērots. Komisija nosūta 
šo paskaidrojumu citām dalībvalstīm, 
pilnībā ņemot vērā 11. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijas sniegšanas prasības Informācijas apmaiņa
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Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visa 
Komisijas vai  Ieguldījumu izvērtēšanas 
koordinācijas grupas saskaņā ar 8. panta 
4. punktu un 9. panta 2. punktu pieprasītā 
informācija tiek darīta pieejama bez liekas 
kavēšanās, vienlaikus ņemot vērā 
informācijas sensitivitāti un garantējot 
konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētā 
informācija ietver, jo īpaši, šādus datus:

2. Šā panta 1. punktā minētā 
informācija cita starpā var ietvert šādus 
datus:

Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ārvalstu tiešo ieguldījumu vērtība; (b) ārvalstu tiešo ieguldījumu vērtība
un prognoze par to ietekmi nozarē;

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(e) ieguldījumu finansējums un tā 
izcelsmes likumība, pamatojoties uz 
dalībvalstij pieejamo informāciju.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis, Eiropas Parlaments
un Komisija nodrošina šīs regulas 
piemērošanā iegūtas konfidenciālas 
informācijas, tostarp sensitīvas 
komercinformācijas, pilnīgu aizsardzību.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Katra dalībvalsts neatkarīgi no tā, vai tai 
ir izvērtēšanas mehānisms, nosaka 
ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanas 
jautājumu kontaktpunktu (“ĀTI 
izvērtēšanas jautājumu kontaktpunkts”). 
Komisija un citas dalībvalstis iesaista šos 
ĀTI izvērtēšanas jautājumu kontaktpunktus
un Ieguldījumu izvērtēšanas 
koordinācijas grupu visu to jautājumu 
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risināšanā, kas saistīti ar šīs regulas 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants

Ieguldījumu izvērtēšanas koordinācijas 
grupa

1. Izveido Ieguldījumu izvērtēšanas 
koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs 
ir Komisijas pārstāvis. Katra dalībvalsts 
ieceļ pārstāvi/ekspertu šajā grupā.

2. Grupa var apmainīties ar 
viedokļiem un informāciju par jebkuru 
ārvalstu tiešo ieguldījumu, kas ir jāizvērtē, 
izmantojot dalībvalstu izvērtēšanas 
mehānismus, un attiecībā uz ko ir 
iedarbināts sadarbības mehānisms 
saskaņā ar 8. vai 9. pantu, tostarp ar 
paraugpraksi un dalībvalstīs gūtajām 
atziņām par ārvalstu tiešo ieguldījumu 
izvērtēšanu.

3. Grupa var arī apspriest jebkuru 
jautājumu, kas attiecas uz Savienības 
politiku ienākošo ārvalstu ieguldījumu 
jomā.

4. Pēc dalībvalstu pieprasījuma 
Komisija var darba kārtībā iekļaut 
ieguldījumus, kuri ir plānoti dalībvalstīs, 
kurām nav izvērtēšanas mehānisma.

5. Komisija Eiropas Parlamentam 
sniedz gada ziņojumu par Ieguldījumu 
izvērtēšanas koordinācijas grupas 
darbībām, pārbaudēm un viedokļu 
apmaiņām.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Komisija novērtē šīs regulas 
piemērošanu un iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par to 
ne vēlāk kā ... [4 gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] un pēc tam reizi 5 gados. 
Dalībvalstis ir iesaistītas šajā procesā un 
sniedz Komisijai informāciju, kas 
vajadzīga minētā ziņojuma sagatavošanai.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 3. panta 
3.a punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu 
no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
3.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Ar lēmumu par atsaukšanu, izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
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13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 3. panta 3.a punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Savienības kopīgas tehnoloģiju 
ierosmes, tostarp: kurināmā elementi un 
ūdeņradis, aeronautika un gaisa 
transports, Novatorisku zāļu ierosme, 
elektroniskie komponenti un sistēmas 
Eiropas līderībai, biorūpniecība, 
Shift2Rail, Eiropas vienotā gaisa telpa 
(SESAR).

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3.b ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments: Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2013. gada 
11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, 
ar ko izveido Eiropas infrastruktūras 
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savienošanas instrumentu, groza Regulu 
(ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
Nr. 680/2007 un Regulu (EK) 
Nr. 67/2010.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3.c ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonds

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3.d ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 25. jūnija Regula 
(ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko 
investīciju fondu, Eiropas Investīciju 
konsultāciju centru un Eiropas Investīciju 
projektu portālu, ar ko groza Regulas 
(ES) Nr. 1291/2013 un (ES) 
Nr. 1316/2013.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3.e ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas Parlamenta un Padomes 
regula, ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 
un (ES) 2015/1017 groza attiecībā uz 
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda 
termiņa pagarināšanu, kā arī minētā 
fonda un Eiropas Investīciju konsultāciju 
centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu.
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
I pielikums – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programma:

a) Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programma un

b) Eiropas aizsardzības pētniecības 
programma / Eiropas Aizsardzības fonds;

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