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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder de övergripande målen och centrala delarna i förslaget till förordning 
som syftar till att upprätta en ram för medlemsstaternas och kommissionens granskning av 
utländska direktinvesteringar i EU med ursprung i tredjeländer. Även om utländska 
direktinvesteringar ofta utgör en möjlighet för EU: s ekonomi kan det också finnas tillfällen 
då sådana investeringar, om de tillåts, kan innebära ett hot mot unionens och 
medlemsstaternas säkerhet och allmänna ordning.

EU talar långt ifrån med en gemensam röst när det gäller utländska investeringar i Europa. 
Därför kommer överbryggande av skillnader, där så är möjligt, att vara ett centralt första steg i 
att utforma stabila och kompletterande politiska ståndpunkter på EU-nivå. På så vis kommer 
EU att kunna agera samfällt i det snabbt föränderliga och alltmer komplexa 
investeringslandskapet, samtidigt som unionen får samma förutsättningar som övriga globala 
handels- och investeringspartner som redan tillämpar granskningssystem för utländska 
direktinvesteringar.  

Att få på plats en fullt fungerande ram för samordning över hela EU är dock ett mål på lång 
sikt eftersom medlemsstaterna i dag har olika metoder och vissa medlemsstater helt saknar 
granskningssystem. Föredraganden stöder därför att det ska förbli frivilligt för 
medlemsstaterna att inrätta granskningssystem, såsom anges i kommissionens förslag, 
samtidigt som det är möjligt för de länder som genomför granskningar att ha ett närmare 
samarbete. Föredraganden anser vidare att informationsprocesserna behöver effektiviseras, 
samtidigt som de administrativa bördorna minskas för alla medlemsstater.

Ändringarna och de föreslagna förtydligandena omfattar följande:

 Förtydligande av definitionen av utländsk investerare med avseende på ägande och 
faktisk kontroll, eftersom ett företags läge inte nödvändigtvis indikerar varifrån 
investeringen faktiskt kommer.

 Utvidgning, i enlighet med de ramar för granskning som inrättats i OECD-länderna, av 
den icke-uttömmande förteckningen över områden med kritisk teknik, kritisk 
infrastruktur och kritiska sektorer som kan komma att beaktas och där potentiella 
utländska investeringar kan inverka på säkerhet eller allmän ordning. 

 Möjliggörande för fackföreningar att begära att medlemsstaternas och kommissionens 
granskningssystem aktiveras, med det rådande systemet i Förenta staterna som förebild.

 Möjlighet för Europaparlamentet att begära att samarbetsstrukturen aktiveras för projekt 
och program av unionsintresse.

 Säkerställande av att kommissionen granskar relevanta projekt och program av 
unionsintresse som finansieras inom den nuvarande och även framtida fleråriga 
budgetramar.

 Begränsning av eventuellt missbruk eller felaktig användning av en budgetram genom 
att säkerställa att medlemsstater lämnar motiverade förklaringar om hur en utländsk 
direktinvestering som planeras ske i en annan medlemsstat sannolikt kommer att 
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påverka säkerhet eller allmän ordning samt genom att stärka kommissionens 
samordningsfunktion. 

 Införandet av en samordningsgrupp för granskning av investeringar, i de fall 
medlemsstaterna har ett granskningssystem, som kan utbyta information och synpunkter 
rörande pågående granskning som utförs av medlemsstaterna och kommissionen. 

 Minskad börda för medlemsstaterna i fråga om informationskrav och rapporteringskrav 
som sänks till vart tredje år, två år efter förordningens ikraftträdande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen och medlemsstaterna har 
ett öppet investeringsklimat, som lagts fast 
i fördraget och ingår i de internationella 
åtaganden som unionen och dess 
medlemsstater gjort i fråga om utländska 
direktinvesteringar.

(2) Unionen och medlemsstaterna har 
ett öppet investeringsklimat, som lagts fast 
i fördraget och ingår i de internationella 
åtaganden som unionen och dess 
medlemsstater gjort i fråga om utländska 
direktinvesteringar. Med tanke på denna 
öppenhet bör unionen främja lika 
spelregler i förbindelserna med 
tredjeländer.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) De granskningssystem som finns i 
flera medlemsstater eller tredjeländer 
utgör aldrig ett hinder för utländska 
direktinvesteringar under förutsättning att
de är kända, väntade och inte försenar 
investeringarnas genomförande i någon 
större utsträckning.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Det är viktigt att skapa rättssäkerhet 
och eftersträva en samordning och ett 
samarbete som täcker hela EU genom att 
upprätta en ram för granskning av 
utländska direktinvesteringar i unionen 
utgående från behovet av säkerhet eller 
allmän ordning när strategiska intressen 
berörs, inbegripet, bland annat, central 
möjliggörande teknik, strategiska 
tillgångar, strategiska och känsliga 
uppgifter etc. Detta inverkar inte på 
medlemsstaternas egna fulla ansvar för att 
upprätthålla den nationella säkerheten och 
den allmänna ordningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Vid bedömningen av 
granskningssystemet för utländska 
direktinvesteringar bör man se till att 
kontrollera att den inre marknaden 
fungerar väl, genom åtgärder som 
förhindrar en nedåtriktad konkurrens 
bland företag och medlemsstater i fråga 
om skatter och löner och premierar en 
socialt ansvarstagande inköpspolitik hos 
företagen som säkerställer fortsatta 
anställningar och skäliga löner.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Ramen för granskning av utländska 
direktinvesteringar bör ge medlemsstaterna 
och kommissionen möjlighet att bemöta 
hot mot säkerhet eller allmän ordning på ett 
allsidigt sätt och att anpassa sig till ändrade 
omständigheter i den globala handeln, 
samtidigt som medlemsstaternas 
förmånsrätter garanteras fullt ut när det 
gäller att granska utländska 
direktinvesteringar utgående från behovet 
av säkerhet och allmän ordning, bland 
annat strategiska intressen, central 
möjliggörande teknik, strategiska 
tillgångar, strategiska och känsliga 
uppgifter osv., och med beaktande av sina 
nationella situationer och omständigheter. 
Ramen bör även göra det lättare för 
medlemsstater som saknar ett 
granskningssystem att införa ett sådant.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Denna ram bör omfatta en bred 
spännvidd av investeringar som etablerar 
eller upprätthåller varaktiga och direkta 
förbindelser mellan investerare från 
tredjeländer och företag som bedriver 
ekonomisk verksamhet i en medlemsstat.

(9) Denna ram bör omfatta 
investeringar som etablerar eller 
upprätthåller varaktiga och direkta 
förbindelser mellan investerare från 
tredjeländer och företag som bedriver 
ekonomisk verksamhet i en medlemsstat, i 
den mån investeringarna inverkar på 
säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utländsk direktinvestering kan inverka på 
säkerhet eller allmän ordning bör 
medlemsstaterna och kommissionen kunna 
beakta samtliga relevanta faktorer, 
däribland effekterna på kritisk 
infrastruktur, kritisk teknik, såsom kritisk 
teknik, inbegripet central möjliggörande 
teknik, och insatsvaror eller känslig 
information av väsentlig betydelse för 
säkerheten eller upprätthållandet av allmän 
ordning och där en störning i utbudet eller 
förlust eller förstöring av infrastruktur, 
teknik eller insatsvaror skulle få betydande 
konsekvenser i en medlemsstat eller 
unionen. I detta avseende bör 
medlemsstaterna och kommissionen också 
kunna beakta huruvida en utländsk 
investerare ägs, drivs eller på annat sätt 
kontrolleras direkt eller indirekt av 
regeringen eller statliga organ i ett 
tredjeland och/eller följer en statsstyrd 
politik för utåtriktade utländska 
direktinvesteringar, med hjälp av 
betydande finansiering eller stöd, 
omfattande krediter eller lån från 
regeringen eller ett statsägt finansinstitut i 
det tredjelandet. Vid granskning av en 
utländsk direktinvestering får 
kommissionen också beakta effekterna på 
specifik central know-how och teknik som 
skulle kunna vara betydande för den 
ekonomiska säkerheten på medellång och 
lång sikt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör inrättas en struktur som gör 
det möjligt för medlemsstaterna att 
samarbeta med och bistå varandra när en 
utländsk direktinvestering i en medlemsstat 
kan inverka på säkerhet eller allmän 
ordning i andra medlemsstater. 
Medlemsstaterna bör kunna lämna

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

allmän ordning i andra medlemsstater. 
Medlemsstater vars säkerhet eller 
allmänna ordning kan påverkas av en 
utländsk direktinvestering i en annan
medlemsstat bör kunna lämna synpunkter 
till kommissionen. Kommissionen bör 
därefter vidarebefordra alla synpunkter 
till den medlemsstat där investeringen 
planeras samt till alla övriga berörda 
medlemsstater. Kommissionen bör också 
vid behov kunna avge ett yttrande till den 
medlemsstat där en investering planeras. 
På grundval av de synpunkter som 
inkommit kan kommissionen begära att få 
diskutera frågan inom ramen för 
samordningsgruppen för granskning av 
investeringar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AD\1151196SV.docx 9/35 PE615.451v02-00

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att underlätta samarbetet med 
andra medlemsstater och kommissionens 
granskning av utländska 
direktinvesteringar bör medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om sina 
granskningssystem och ändringar av dessa 
och på regelbunden basis rapportera om 
hur de tillämpar sina granskningssystem. 
Av samma skäl bör de medlemsstater som 
inte har något granskningssystem också 
rapportera om de utländska 
direktinvesteringar som skett på deras 
territorium, på grundval av de uppgifter 

(17) För att underlätta samarbetet med 
andra medlemsstater och kommissionens 
granskning av utländska 
direktinvesteringar bör medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om sina 
granskningssystem och ändringar av dessa 
och på regelbunden basis rapportera om 
hur de tillämpar sina granskningssystem. 
De medlemsstater som inte har något 
granskningssystem bör dock rapportera
årligen om de utländska 
direktinvesteringar som skett på deras 
territorium, när sådana investeringar 
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som är tillgängliga för dem. avser projekt eller program av 
unionsintresse. Alla 
rapporteringsskyldigheter bör gälla från 
och med ... [två år efter denna 
förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För detta ändamål är det också 
viktigt att i samtliga medlemsstater 
säkerställa en miniminivå av information
och samordning i fråga om utländska 
direktinvesteringar som ingår i 
tillämpningsområdet för denna förordning. 
Denna information bör göras tillgänglig 
av de medlemsstater där utländska 
direktinvesteringar planeras eller har 
fullbordats, på begäran av andra
medlemsstater eller kommissionen. 
Relevant information innefattar aspekter 
som den utländska investerarens 
ägarstruktur och finansieringen av den 
planerade eller fullbordade investeringen, 
inbegripet i tillgängliga fall information 
om subventioner som beviljats av 
tredjeländer.

(18) För detta ändamål är det också 
viktigt att i samtliga medlemsstater 
säkerställa en miniminivå av 
informationsutbyte och samordning
mellan medlemsstaterna i fråga om 
utländska direktinvesteringar som ingår i 
tillämpningsområdet för denna förordning. 
De medlemsstater där utländska 
direktinvesteringar planeras eller har 
fullbordats bör göra informationen 
tillgänglig på begäran av medlemsstaterna 
kommissionen eller samordningsgruppen 
för granskning av investeringar. Relevant 
information innefattar aspekter som den 
utländska investerarens ägarstruktur och 
finansieringen av den planerade eller 
fullbordade investeringen, inbegripet 
information om subventioner som beviljats 
av tredjeländer.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Kommunikationen och samarbetet 
på medlemsstats- och unionsnivå bör 
förbättras genom att man inrättar 
kontaktpunkter för granskning av utländska 
direktinvesteringar i varje medlemsstat.

(19) Kommunikationen och samarbetet 
på medlemsstats- och unionsnivå bör 
förbättras genom att man inrättar 
kontaktpunkter för granskning av utländska 
direktinvesteringar i varje medlemsstat
samt genom att man inrättar en 
samordningsgrupp för granskning av 
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investeringar. Gruppen bör bestå av 
företrädare för medlemsstaterna och ha 
företrädare för kommissionen som 
ordförande och kan fungera som en 
plattform för att utbyta åsikter och 
information, förbättra samarbetet och 
samordningen och bistå varandra när det 
gäller utländska direktinvesteringar.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Senast tre år efter förordningens 
ikraftträdande bör kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram en 
rapport om tillämpningen av förordningen. 
Om det i rapporten föreslås att 
förordningen ska ändras bör rapporten i 
tillämpliga fall kunna åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

(21) Senast den ... [fyra år efter 
förordningens ikraftträdande], och därefter 
vart femte år, bör kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram en 
rapport om tillämpningen av förordningen. 
Om det i rapporten föreslås att 
förordningen ska ändras bör rapporten i 
tillämpliga fall kunna åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) I syfte att uppdatera projekten eller 
programmen av unionsintresse där 
utländska direktinvesteringar kan bli 
föremål för granskning av kommissionen 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
den vägledande förteckning över projekt 
eller program av unionsintresse som avses 
i artikel 3.3 och som återfinns i bilaga 1. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
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expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

_______________________

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. utländsk investerare: en fysisk 
person från ett tredjeland eller ett företag 
som faktiskt kontrolleras eller ägs av 
medborgare från ett tredjeland som avser 
att göra eller har gjort en utländsk 
direktinvestering.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. företag från ett tredjeland: ett 
företag som bildats eller på annat sätt 
organiserats enligt lagstiftningen i ett 
tredjeland.

6. företag från ett tredjeland: ett 
företag som bildats eller på annat sätt 
organiserats enligt lagstiftningen i ett 
tredjeland eller ett företag som faktiskt 
kontrolleras eller ägs av medborgare från 
ett tredjeland.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 
granska utländska direktinvesteringar som 
anses inverka på projekt eller program av 
unionsintresse.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Projekt eller program av 
unionsintresse ska särskilt inbegripa 
projekt och program som involverar ett 
betydande belopp av EU-finansiering eller 
en betydande andel EU-finansiering inom 
ramen för nuvarande och framtida 
fleråriga budgetramar eller som omfattas 
av unionslagstiftning rörande kritisk 
infrastruktur eller teknik eller kritiska 
insatsvaror. I bilaga 1 återfinns en 
förteckning över projekt eller program av 
unionsintresse.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 13a i syfte att ändra projekt eller 
program som förtecknas i bilaga 1.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De samarbetsstrukturer som avses 
i artiklarna 8 och 9 maj får aktiveras först 
efter det att medlemsstaterna har anmält 
att deras granskningssystem aktiverats. 
Samarbetsstrukturer får under inga 
omständigheter aktiveras för fullbordade 
investeringar när medlemsstaterna endast 
granskar planerade investeringar. Endast 
i undantagsfall och om medlemsstaterna 
och kommissionen har rimliga skäl att tro 
att de uppgifter som anges i artikel 10.2 
har ändrats och endast i fall av 
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investeringar som fullbordats efter denna 
förordnings ikraftträdande, kan 
samarbetsstrukturen aktiveras för gjorda 
investeringar. När den samarbetsstruktur 
som avses i artikel 9 aktiveras för 
investeringar i medlemsstater som inte 
har en granskningsmekanism kan gjorda 
investeringar tas upp inom ramen den 
samordningsgrupp för 
investeringsgranskning som avses i 
artikel 12a.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid granskning av en utländsk 
direktinvestering utgående från behovet av 
säkerhet eller allmän ordning i en eller 
flera medlemsstater eller säkerhet eller 
allmän ordning avseende projekt eller 
program av unionsintresse, får 
medlemsstaterna och kommissionen
överväga de potentiella effekterna på bland 
annat följande:

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Kritisk och strategisk infrastruktur, 
däribland för energi, vatten, transport, 
kommunikation och medier, datalagring, 
rymd, hälsotjänster, forskning eller 
finansiella tjänster samt känsliga 
anläggningar och säkerhets- och 
försvarsinfrastruktur.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Kritisk och strategisk teknik, 
däribland artificiell intelligens, robotteknik, 
halvledare, avancerade material, 
nanoteknik, bioteknik, medicinteknik, 
teknik som potentiellt har dubbla 
användningsområden, cybersäkerhet, 
luftfart, försvar, rymd- eller kärnteknik. 

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tryggad försörjning av kritiska 
insatsvaror.

– Tryggad försörjning av kritiska 
insatsvaror i form av sällsynta eller 
strategiska material, eller

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillgång till känslig information 
eller förmåga att kontrollera känslig
information.

– Tillgång eller förmåga att 
kontrollera känsliga uppgifter och
information.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av om en utländsk 
direktinvestering sannolikt inverkar på 

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

säkerhet eller allmän ordning ska
medlemsstaterna och kommissionen beakta 
huruvida den utländska investeraren direkt 
eller indirekt kontrolleras av ett tredjelands 
regering eller statliga organ och/eller 
följer en statsstyrd politik för utgående 
utländska direktinvesteringar för 
strategiska industriella mål, med hjälp av
betydande finansiering eller stöd, 
omfattande krediter och lån av ett 
tredjelands regering eller statsägda 
finansinstitut. Vid granskning av en 
utländsk direktinvestering får 
kommissionen också beakta effekterna på 
specifik central know-how och teknik som 
skulle kunna vara betydande för den 
ekonomiska säkerheten på medellång och 
lång sikt.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas 
granskningssystem ska vara transparenta 
och får inte diskriminera mellan olika 
tredjeländer. Medlemsstaterna ska i 
synnerhet ange de omständigheter som 
föranleder en granskning, skälen till 
granskning och tillämpliga närmare 
förfaranderegler.

1. Medlemsstaternas 
granskningssystem ska vara transparenta 
och får inte diskriminera mellan olika 
tredjeländer. Medlemsstaterna ska i 
synnerhet ange de omständigheter som 
föranleder en granskning, skälen till 
granskning och tillämpliga närmare 
förfaranderegler avseende granskningen 
och granskningsbesluten.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
tidsfrister för utfärdande av 
granskningsbeslut. Dessa tidsfrister ska 
göra det möjligt för dem att beakta de 

2. Medlemsstaterna ska fastställa 
tidsfrister för utfärdande av 
granskningsbeslut samt göra dem 
tillgängliga för allmänheten. Dessa 
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synpunkter från medlemsstaterna som 
avses i artikel 8 och det 
kommissionsyttrande som avses i 
artiklarna 8 och 9.

tidsfrister ska göra det möjligt för dem att 
beakta de synpunkter från medlemsstaterna 
som avses i artikel 8 och det 
kommissionsyttrande som avses i 
artiklarna 8 och 9.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konfidentiella uppgifter, inklusive 
kommersiellt känsliga uppgifter, som görs 
tillgängliga av berörda utländska 
investerare och företag ska skyddas.

3. Konfidentiella uppgifter, inklusive 
kommersiellt känsliga uppgifter, som görs 
tillgängliga av berörda utländska 
investerare och företag ska vederbörligen 
skyddas.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas underrättelse om 
granskningssystem och årliga rapportering

Medlemsstaternas underrättelse om 
granskningssystem och rapportering

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som tillämpar 
granskningssystem ska till kommissionen 
lämna en årlig rapport om tillämpningen 
av sina system. Rapporten ska för varje 
rapporteringsperiod särskilt innehålla 
uppgifter om följande:

2. Medlemsstater som tillämpar 
granskningssystem ska senast den ...[två år 
efter förordningens ikraftträdande] och 
därefter vart tredje år till kommissionen 
lämna en rapport om tillämpningen av sina 
system. Rapporten ska för varje 
rapporteringsperiod särskilt innehålla 
uppgifter om följande:

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Granskningsbeslut som rör projekt 
och program av unionsintresse.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Sektorer och ursprung för och 
värdet av de utländska direktinvesteringar 
som granskats och som håller på att 
granskas.

utgår

Motivering

Syftet är att minska medlemsstaternas administrativa börda. Dessa uppgifter kommer redan 
att ha lämnats till kommissionen (bestämmelse i artikel 8.1), som kan aggregera dem.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstater som inte tillämpar 
granskningssystem ska senast den ...[två år 
efter förordningens ikraftträdande] och 
därefter varje år, till kommissionen lämna 
en rapport om utländska 
direktinvesteringar som skett på deras 
territorium, när sådana investeringar 
avser projekt eller program av 
unionsintresse.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inom fem 
arbetsdagar från det att en granskning 
påbörjats informera kommissionen och 
övriga medlemsstater om alla utländska 
direktinvesteringar som håller på att 
granskas inom ramen för deras
granskningssystem. Som en del av denna 
information och i tillämpliga fall ska den 
granskande medlemsstaten sträva efter att 
ange huruvida den anser att den utländska 
direktinvestering som är föremål för 
granskning sannolikt ingår i 
tillämpningsområdet för förordning (EG) 
nr 139/2004.

1. En medlemsstat ska inom fem
arbetsdagar från det att en granskning 
påbörjats informera kommissionen och 
övriga medlemsstater om alla utländska 
direktinvesteringar som är föremål för 
granskning inom ramen för dess
granskningssystem. Som en del av denna 
information och i tillämpliga fall ska den 
granskande medlemsstaten sträva efter att 
ange huruvida den anser att den utländska 
direktinvestering som är föremål för 
granskning sannolikt ingår i 
tillämpningsområdet för förordning (EG) 
nr 139/2004.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat anser att en 2. Om en medlemsstat anser att en 
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planerad eller fullbordad utländsk 
direktinvestering i en annan medlemsstat 
sannolikt inverkar på dess egen säkerhet 
eller allmänna ordning får den lämna 
synpunkter till den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats. Synpunkterna ska 
samtidigt skickas till kommissionen.

planerad eller fullbordad utländsk 
direktinvestering i en annan medlemsstat 
sannolikt inverkar på dess egen säkerhet 
eller allmänna ordning får den lämna 
synpunkter till kommissionen. 
Kommissionen ska samla in alla 
synpunkter och dela dessa med den 
medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats samt med alla övriga 
medlemsstater.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen eller en
medlemsstat som anser att en utländsk 
direktinvestering sannolikt inverkar på 
medlemsstatens säkerhet eller allmänna 
ordning får från den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats begära alla uppgifter 
som den behöver för att lämna de 
synpunkter som avses i punkt 2 eller för att 

4. En medlemsstat som anser att en 
utländsk direktinvestering sannolikt 
inverkar på medlemsstatens säkerhet eller 
allmänna ordning får rikta en begäran till 
kommissionen om att från den 
medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats erhålla alla uppgifter som den 
behöver för att lämna de synpunkter som 
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avge det yttrande som avses i punkt 3. avses i punkt 2. Medlemsstaterna ska ha 
fem arbetsdagar på sig från och med 
dagen för anmälan av ett 
granskningssystem enligt punkt 1 för att 
rikta en begäran om information till 
kommissionen. Kommissionen ska samla 
in alla mottagna begäranden om 
information och omedelbart översända 
dem till den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras 
eller har fullbordats, samt med andra 
medlemsstater. Kommissionen får på eget 
initiativ begära att den medlemsstat där 
den utländska direktinvesteringen 
planeras ske eller har fullbordats 
tillhandahåller alla uppgifter som krävs 
för att avge det yttrande som avses i punkt 
3.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Synpunkter enligt punkt 2 eller 
yttranden enligt punkt 3 ska riktas till den 
medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats inom en rimlig tidsperiod och i
alla händelser inom 25 arbetsdagar från 
mottagandet av den information som 
avses i punkt 1 eller 4. Om yttrandet från 
kommissionen avges efter synpunkter från 
andra medlemsstater ska kommissionen ha 
ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att 
avge yttrandet.

5. Synpunkter enligt punkt 2 ska 
sändas till kommissionen inom rimlig tid 
och i alla händelser inom 20 arbetsdagar 
från mottagandet av den information som 
avses i punkt 1 eller 4. Kommissionen har 
sedan 5 arbetsdagar på sig att dela alla 
synpunkter som tas emot med den 
medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats. Kommissionen ska avge det 
yttrande som avses i punkt 3 inom 25 
arbetsdagar och om yttrandet från 
kommissionen avges efter synpunkter från 
andra medlemsstater ska kommissionen ha 
ytterligare 25 arbetsdagar på sig för att 
avge yttrandet.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den medlemsstat där en utländsk 
direktinvestering planeras ske eller har 
fullbordats ska i vederbörlig utsträckning 
beakta de synpunkter från andra 
medlemsstater som avses i punkt 2 och det 
kommissionsyttrande som avses i punkt 3.

6. Den medlemsstat där en utländsk 
direktinvestering planeras ske eller har
fullbordats ska i vederbörlig utsträckning 
beakta de synpunkter från andra 
medlemsstater som avses i punkt 2 och det 
kommissionsyttrande som avses i punkt 3
samt de synpunkter som lämnats inom 
ramen för den samordningsgrupp för 
granskning av investeringar som avses i 
artikel 12a.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Samarbetet mellan medlemsstaterna 
enligt denna artikel ska ske via de 
kontaktpunkter som avses i artikel 12.

7. Samarbetet mellan medlemsstaterna 
enligt denna artikel ska ske genom 
diskussioner i den samordningsgrupp för 
granskning av investeringar som avses i 
artikel 12a om kommissionen begär detta.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ram för kommissionens granskning Samarbetsstruktur för granskning av 
projekt eller program av unionsintresse

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om kommissionen utgående från 
behovet av säkerhet eller allmän ordning 

1. Om kommissionen eller mer än en 
medlemsstat vederbörligen anser att, 



PE615.451v02-00 24/35 AD\1151196SV.docx

SV

anser att en utländsk direktinvestering 
sannolikt inverkar på projekt eller program 
av unionsintresse får den avge ett yttrande 
riktat till den medlemsstat där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats.

utgående från behovet av säkerhet eller 
allmän ordning i en eller flera 
medlemsstater, en utländsk 
direktinvestering sannolikt inverkar på 
projekt eller program av unionsintresse, 
ska den avge ett yttrande riktat till den 
medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats.

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet får, utgående 
från behovet av säkerhet eller allmän 
ordning, begära att samarbetsstrukturen 
för projekt eller program av 
unionsintresse aktiveras. Kommissionen 
ska i största möjliga utsträckning beakta 
Europaparlamentets ståndpunkt och 
lämna en förklaring om denna inte 
beaktas.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om en medlemsstat anser att en 
utländsk direktinvestering kan inverka på 
projekt eller program av unionsintresse 
ska den uppmana kommissionen att avge 
ett yttrande riktat till den medlemsstat där 
den utländska direktinvesteringen 
planeras ske.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får från den 
medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats begära alla uppgifter som den 
behöver för att avge det yttrande som 
avses i punkt 1.

2. Kommissionen får begära 
ytterligare uppgifter enligt artikel 10 från 
den medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats. När sådana uppgifter begärs 
ska kommissionen redogöra för hur den 
utländska direktinvestering som planeras 
ske, övervägs eller har fullbordats kan 
inverka på säkerhet eller allmän ordning.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska rikta sitt 
yttrande till den berörda medlemsstaten 
inom en rimlig tidsperiod och i alla 
händelser senast 25 arbetsdagar efter att 
den mottagit de uppgifter som den begärt i 
enlighet med punkt 2. Om en medlemsstat 
har ett granskningssystem enligt artikel 
3.1 och om uppgifter om den utländska 
direktinvestering som håller på att 
granskas har mottagits av kommissionen i 
enlighet med artikel 8.1, ska yttrandet 
lämnas inom 25 arbetsdagar från 
mottagandet av de uppgifterna. Om 
ytterligare uppgifter behövs för att avge 
yttrandet ska fristen på 25 dagar börja 
löpa från dagen för mottagandet av de 
ytterligare uppgifterna.

3. Kommissionen ska avge sitt 
yttrande till den berörda medlemsstaten 
inom en rimlig tidsperiod, för att varken
den utländska direktinvesteringen eller 
den nationella granskningen ska hindras 
till följd av orimliga förseningar, och i 
alla händelser senast 25 arbetsdagar efter 
att den mottagit de uppgifter som den 
behöver för att avge ett yttrande i enlighet 
med punkt 1.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Yttrandet från kommissionen ska 4. Yttrandet från kommissionen ska 
meddelas de övriga medlemsstaterna. Om 
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meddelas de övriga medlemsstaterna. kommissionen har avgett ett yttrande 
enligt denna artikel ska den informera 
Europaparlamentet som ett led i en 
strukturerad dialog om utländska 
direktinvesteringar som inverkar på 
säkerhet och allmän ordning. Artikel 11.2 
måste beaktas till fullo.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Den medlemsstat där den utländska 
direktinvesteringen planeras ske eller har 
fullbordats ska beakta kommissionens 
yttrande och lämna en skriftlig förklaring 
till kommissionen om den inte följer dess 
yttrande. Kommissionen ska sända denna 
förklaring till andra medlemsstater, med 
fullt beaktande av artikel 11.2.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgiftskrav Utbyte av uppgifter

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de alla uppgifter som begärs av 
kommissionen i enlighet med artiklarna 8.4 
och 9.2 eller av samordningsgruppen för 
granskning av investeringar görs 
tillgängliga för kommissionen utan onödigt 
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medlemsstater utan onödigt dröjsmål. dröjsmål, med beaktande av uppgifternas 
känslighet och med garanti för 
sekretessen.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som avses i punkt 1 
ska särskilt inbegripa följande:

2. De uppgifter som avses i punkt 1 
får bland annat inbegripa följande:

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ägarstruktur för den utländska 
investeraren och det företag där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats, inklusive uppgifter 
om yttersta kontrollerande aktieägare.

(a) Ägarstruktur för den utländska 
investeraren och det företag där den 
utländska direktinvesteringen planeras ske 
eller har fullbordats, inklusive uppgifter 
om yttersta kontrollerande aktieägare, 
administrativ ledning och 
övervakningsorgan.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Värdet av den utländska 
direktinvesteringen.

(b) Värdet av den utländska 
direktinvesteringen och en prognos av dess 
sektoriella inverkan

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Finansiering av investeringen, på 
grundval av uppgifter som är tillgängliga 
för medlemsstaten.

(e) Finansiering av investeringen och 
lagligheten av dess källa, på grundval av 
uppgifter som är tillgängliga för 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna, 
Europaparlamentet och kommissionen ska 
säkerställa fullt skydd av de konfidentiella 
uppgifter, inklusive kommersiellt känsliga 
uppgifter, som erhålls vid tillämpningen av 
denna förordning.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje medlemsstat ska, oavsett om den 
tillämpar ett granskningssystem, utse en 
kontaktpunkt för granskning av utländska 
direktinvesteringar. Kommissionen och 
övriga medlemsstater ska involvera dessa 
kontaktpunkter och samordningsgruppen 
för granskning av investeringar i alla 
frågor som rör genomförandet av denna 
förordning.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a

Samordningsgrupp för granskning av 
investeringar

1. En samordningsgrupp för 
granskning av investeringar, med en 
företrädare för kommissionen som 
ordförande, ska inrättas. Varje 
medlemsstat ska utse en 
företrädare/expert till denna grupp.

2. Gruppen får utbyta åsikter och 
information om eventuella utländska 
direktinvesteringar som är föremål för 
granskning inom ramen för 
medlemsstaternas granskningssystem och 
där en samarbetsstruktur har aktiverats i 
enlighet med artikel 8 eller artikel 9, 
inbegripet delande av bästa praxis och 
lärdomar bland medlemsstaterna om 
granskning av utländska 
direktinvesteringar.

3. Gruppen får också diskutera 
vilken fråga som helst som hör samman 
med unionens politik för inkommande 
utländska investeringar.

4. På begäran av medlemsstaterna 
får kommissionen ta upp planerade 
investeringar i medlemsstater som inte 
har något granskningssystem.

5. Kommissionen ska årligen lämna 
en årlig rapport till Europaparlamentet 
om verksamheten, undersökningarna och 
diskussionerna inom 
samordningsgruppen för granskning av 
investeringar.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska utvärdera och 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en rapport om tillämpningen av denna 
förordning senast ... [fyra år efter 
förordningens ikraftträdande] och 
därefter vart femte år. Medlemsstaterna 
ska involveras i detta arbete och till 
kommissionen lämna de uppgifter som 
behövs för utarbetandet av rapporten.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ska ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i denna
artikel.

2. Den befogenhet att anta 
delegerade akter som avses i artikel 3.3a 
ska ges till kommissionen för en period på 
fem år från och med ... [dagen för denna 
förordnings ikraftträdande]. 

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 3.3a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
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i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.3a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gemensamma teknikinitiativ inom 
unionen, däribland följande: 
bränsleceller och vätgas, flygteknik och 
lufttransport, innovativa medicinska
initiativ, elektriska komponenter och 
system för europeiskt ledarskap, 
biobaserade industrier, Shift2Rail, Single 
European Sky (Sesar).

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga – strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fonden för ett sammanlänkat 
Europa: Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 



PE615.451v02-00 32/35 AD\1151196SV.docx

SV

december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga – strecksats 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Europeiska fonden för strategiska 
investeringar.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga – strecksats 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för 
strategiska investeringar, Europeiska 
centrumet för investeringsrådgivning och 
portalen för investeringsprojekt på 
europeisk nivå samt om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1291/2013 och 
(EU) nr 1316/2013.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga – strecksats 3e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordningarna 
(EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 
vad gäller förlängningen av löptiden för 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar liksom införandet av 
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tekniska förstärkningar av den fonden 
och Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Europeiskt försvarsindustriellt 
utvecklingsprogram:

a) Europeiska försvarsindustriella 
utvecklingsprogrammet och

b) Europeiska 
försvarsforskningsprogrammet/Europeisk
a försvarsfonden

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



PE615.451v02-00 34/35 AD\1151196SV.docx

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i 
Europeiska unionen

Referensnummer COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

INTA
26.10.2017

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

ITRE
26.10.2017

Associerat/associerade utskott 
Tillkännagivande i kammaren

18.1.2018

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Reinhard Bütikofer
9.11.2017

Behandling i utskott 21.2.2018

Antagande 24.4.2018

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

36
8
19

Slutomröstning: närvarande ledamöter Zigmantas Balčytis, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan 
Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, 
Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, 
Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa 
Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, 
Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter 
Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, 
Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, 
Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan 
Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Julia 
Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis 
Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, 
Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina 
Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter Pilar Ayuso, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Françoise Grossetête, 
Werner Langen, Rupert Matthews, Răzvan Popa, Dominique Riquet, 
Theodor Dumitru Stolojan

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Rosa D’Amato



AD\1151196SV.docx 35/35 PE615.451v02-00

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

36 +

ALDE Dominique Riquet

ECR Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

NI David Borrelli

PPE Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, 
Francesc Gambús, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, 
Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano 
Salini, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Henna 
Virkkunen, Hermann Winkler

S&D Adam Gierek

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

8 -

ALDE Frederick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

ECR Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Mathews 

EFDD Jonathan Bullock

19 0

GUE/NGL Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

S&D Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter 
Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Dan Nica, 
Miroslav Poche, Razvan Popa, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio 
Zanonato, Carlos Zorrinho

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


	1151196SV.docx

