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_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego nr 2/2015 z 
dnia 16 maja 2017 r.1a,
_________________
1a Opinia Trybunału Sprawiedliwości nr 
2/2015 z dnia 16 maja 2017 r. (Dz.U. C 
239 z 24.7.2017, s. 3).

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę najnowsze orzecznictwo, należy wyjaśnić, że inwestycje portfelowe nie 
mogą zostać objęte przepisami rozporządzenia.

Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego 
w Unii dzięki zwiększeniu 
konkurencyjności, tworzeniu nowych 
miejsc pracy i korzyści skali, wnoszeniu 
kapitału, technologii i wiedzy fachowej, 
stymulowaniu innowacji i otwarciu 
nowych rynków dla wywozu UE. 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
planu inwestycyjnego dla Europy 
przedstawionego przez Komisję oraz 
innych projektów i programów unijnych.

(1) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego 
w Unii dzięki zwiększeniu 
konkurencyjności, tworzeniu nowych 
miejsc pracy i korzyści skali, wnoszeniu 
kapitału, technologii i wiedzy fachowej, 
stymulowaniu innowacji i otwarciu 
nowych rynków dla wywozu UE. 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
planu inwestycyjnego dla Europy oraz 
innych projektów i programów unijnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Unia i państwa członkowskie 
dysponują otwartym środowiskiem 
inwestycyjnym, którego zasady zapisano 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”) i które wpisuje się 
w zobowiązania międzynarodowe podjęte 
przez Unię i jej państwa członkowskie 
w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych.

(2) Unia i państwa członkowskie 
dysponują otwartym środowiskiem 
inwestycyjnym, które zdefiniowano w 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej („TFUE”) i w art. 3 ust. 5 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii oraz 
które wpisuje się w zobowiązania 
międzynarodowe podjęte przez Unię i jej 
państwa członkowskie w odniesieniu do 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na mocy międzynarodowych 
zobowiązań podjętych na forum Światowej 
Organizacji Handlu, Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz 
określonych w umowach handlowych 

(3) Na mocy międzynarodowych 
zobowiązań podjętych na forum Światowej 
Organizacji Handlu, Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz 
określonych w umowach handlowych 
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i inwestycyjnych zawartych z państwami 
trzecimi, Unia i państwa członkowskie 
mogą wprowadzić środki ograniczające 
odnoszące się do bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych ze względu na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
pod warunkiem spełnienia pewnych 
wymogów.

i inwestycyjnych zawartych z państwami 
trzecimi Unia i państwa członkowskie 
mają możliwość wprowadzania środków 
ograniczających dostęp bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych do rynku ze 
względu na bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny pod warunkiem spełnienia 
pewnych wymogów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Niektóre państwa członkowskie 
wprowadziły środki, zgodnie z którymi 
mogą one nakładać ograniczenia 
w przepływie kapitału między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi, 
uzasadnione względami porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego. Środki te odzwierciedlają cele 
i obawy państw członkowskich 
w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, a ich wynikiem jest szereg 
działań zróżnicowanych pod względem 
zakresu i procedury. Pozostałe państwa 
członkowskie nie dysponują takimi 
mechanizmami.

(4) Niektóre państwa członkowskie 
wprowadziły środki, zgodnie z którymi 
mają możliwość nakładania ograniczeń 
w przepływie kapitału między państwami 
członkowskimi oraz między państwami 
członkowskimi a państwami trzecimi, 
uzasadnione względami porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego. Środki te odzwierciedlają cele 
i obawy państw członkowskich 
w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, a ich wynikiem jest szereg 
nieskoordynowanych działań, 
zróżnicowanych pod względem ich 
zakresu i procedury. Państwa 
członkowskie, które nie dysponują takimi 
mechanizmami, mogą wprowadzać 
własne, wzorowane na już istniejących 
mechanizmach krajowych, w oparciu o 
uzyskane w związku z nimi doświadczenia 
i najlepsze praktyki.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecnie na poziomie UE nie ma 
kompleksowych ram w odniesieniu do 

(5) Obecnie na poziomie Unii nie ma 
kompleksowych ram w odniesieniu do 
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kontroli bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

kontroli bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
podczas gdy główni partnerzy handlowi 
Unii, w tym państwa G-7, przyjęły takie 
ramy w postaci mechanizmów 
monitorowania o różnym charakterze, 
bardziej lub mniej przejrzystych, 
rygorystycznych i przewidywalnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ważne jest zatem zagwarantowanie 
pewności prawa i zapewnienie koordynacji 
i współpracy w całej UE dzięki 
ustanowieniu ram prawnych dotyczących 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii ze względu na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich do 
utrzymania bezpieczeństwa narodowego.

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zagwarantować pewność prawa w 
odniesieniu do mechanizmów 
monitorowania państw członkowskich 
oraz zapewnić koordynację i współpracę w 
całej UE dzięki ustanowieniu ram 
prawnych dotyczących monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 
Unii ze względu na bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla wyłącznej kompetencji 
państw członkowskich do utrzymania 
bezpieczeństwa narodowego. Pewność 
prawa powinno również zagwarantować 
śledzenie przez Komisję systemów 
monitorowania w państwach trzecich.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ramy monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych powinny 
zapewniać państwom członkowskim 
i Komisji środki umożliwiające 
kompleksowe zwalczanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego 

(8) Ramy monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych powinny 
zapewniać państwom członkowskim i 
Komisji środki prawne oraz zasoby ludzkie 
i finansowe niezbędne do eliminowania 
zagrożeń dla bezpieczeństwa lub porządku 
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oraz dostosowanie się do zmieniających się 
okoliczności przy zachowaniu niezbędnej 
elastyczności w ramach monitorowania 
przez państwa członkowskie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
przy uwzględnieniu ich indywidualnej 
sytuacji i uwarunkowań krajowych.

publicznego oraz do dostosowania się do 
zmieniających się okoliczności przy 
zachowaniu niezbędnej elastyczności w 
ramach monitorowania przez państwa 
członkowskie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
przy uwzględnieniu ich indywidualnej 
sytuacji i uwarunkowań krajowych oraz 
złotych akcji i innych specjalnych 
uprawnień.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Monitorowaniem należy objąć 
szeroki zakres inwestycji ustanawiających 
lub podtrzymujących trwałe i bezpośrednie 
powiązania między inwestorami z państw 
trzecich i przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalność gospodarczą 
w państwie członkowskim.

(9) Niniejsze rozporządzenie powinno 
objąć szeroki zakres inwestycji – w tym 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
kontrolowane przez rząd, bez względu na 
ich wielkość lub progi udziału – 
ustanawiających lub podtrzymujących 
trwałe, bezpośrednie lub pośrednie 
powiązania między zagranicznym 
inwestorem, niezależnie od tego, czy jest 
on, czy nie, ostatecznym inwestorem, 
a przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalność gospodarczą na terytorium 
państwa członkowskiego, w jego 
wyłącznej strefie ekonomicznej 
ustanowionej zgodnie z Konwencją 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS) lub na szelfie 
kontynentalnym.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość podjęcia – zgodnie z prawem 

(10) Państwa członkowskie powinny 
zgodnie z prawem Unii utrzymywać, 
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Unii – niezbędnych działań 
zapobiegających obchodzeniu 
mechanizmów monitorowania oraz ich 
decyzji służących ochronie bezpieczeństwa 
publicznego lub porządku publicznego. 
Powinno to mieć zastosowanie do 
inwestycji w Unii dokonywanych za 
pomocą sztucznych uzgodnień, które nie 
odzwierciedlają rzeczywistości 
gospodarczej i obchodzą mechanizmy 
monitorowania i decyzje dotyczące 
monitorowania, w przypadku których 
inwestor jest własnością osób fizycznych 
lub przedsiębiorstwa z państwa trzeciego 
lub jest przez nie kontrolowany. Pozostaje 
to bez uszczerbku dla swobody 
przedsiębiorczości i swobodnego 
przepływu kapitału, zapisanych w TFUE.

zmieniać, wzmacniać i podejmować 
działania niezbędne do rozpoznawania 
przypadków obchodzenia mechanizmów 
monitorowania oraz decyzji służących 
ochronie bezpieczeństwa publicznego i 
porządku publicznego, oraz do 
zapobiegania im. Powinno to mieć 
zastosowanie do inwestycji w Unii 
dokonywanych za pomocą sztucznych 
uzgodnień, które nie odzwierciedlają 
rzeczywistości gospodarczej i obchodzą 
mechanizmy monitorowania i decyzje 
dotyczące monitorowania, w tym w 
przypadkach gdy struktura własności lub 
inne kluczowe cechy inwestora uległy 
istotnej zmianie, gdy inwestor działa w 
charakterze pośrednika lub gdy 
ostatecznym właścicielem 
przedsiębiorstwa będącego inwestorem jest 
osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo z 
państwa trzeciego bądź przedsiębiorstwo 
będące inwestorem jest kontrolowane 
przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo 
z państwa trzeciego. Państwa 
członkowskie powinny informować 
Komisję o wszelkich podjętych przez nie 
działaniach zapobiegających obchodzeniu 
środków. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
swobody przedsiębiorczości i swobodnego 
przepływu kapitału, zapisanych w TFUE.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W ramach niniejszego 
rozporządzenia Komisja i państwa 
członkowskie powinny za pośrednictwem 
umów handlowych i inwestycyjnych oraz 
forów międzynarodowych sprzyjać 
zobowiązywaniu się państw trzecich do 
stosowania procedur monitorowania oraz 
do współpracy w tej dziedzinie.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby pomóc państwom 
członkowskim i Komisji w stosowaniu 
przepisów rozporządzenia, należy 
przedstawić wykaz czynników, które 
można wziąć pod uwagę przy 
monitorowaniu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
Wykaz ten zwiększy również przejrzystość 
procesu monitorowania dla inwestorów 
dokonujących bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii lub rozważających 
dokonanie takich inwestycji. Wspominany 
wykaz czynników, które mogą mieć 
wpływ na bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny powinien być niewyczerpujący.

(11) Aby pomóc państwom 
członkowskim i Komisji w stosowaniu 
przepisów rozporządzenia, należy 
przedstawić wykaz czynników, które 
mogłyby  być brane pod uwagę przy 
monitorowaniu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
Wykaz ten zwiększyłby również 
przejrzystość procesu monitorowania dla 
inwestorów dokonujących bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w Unii lub 
rozważających dokonanie takich 
inwestycji. Wspominany wykaz 
czynników, które mogłyby mieć wpływ na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
powinien być niewyczerpujący.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy ustalaniu, czy bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne mogą mieć wpływ 
na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
państwa członkowskie i Komisja powinny 
móc uwzględnić wszystkie istotne 
czynniki, w tym wpływ na infrastrukturę 
krytyczną, technologie krytyczne, w tym 
kluczowe technologie wspomagające oraz 
nakłady, które mają zasadnicze znaczenie 
dla bezpieczeństwa lub utrzymania 
porządku publicznego i których 
zakłócenie, utrata lub zniszczenie miałyby 
znaczny wpływ na państwo członkowskie 
lub Unię. W związku z tym państwa 
członkowskie i Komisja powinny również 
mieć możliwość uwzględnienia tego, czy 
inwestor zagraniczny jest bezpośrednio 

(12) Przy ustalaniu, czy bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne mogłyby mieć 
wpływ na bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny, państwa członkowskie 
i Komisja powinny uwzględniać w 
szczególności to, czy istnieje ryzyko 
zakłócenia, przerwania, utraty lub 
zniszczenia dostaw, które mogłyby mieć 
znaczny wpływ na państwo członkowskie 
lub Unię, czy inwestor zagraniczny jest 
bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany 
przez rząd państwa trzeciego, czy chodzi o 
inwestycję zagraniczną kontrolowaną 
przez rząd lub czy zagraniczna inwestycja 
jest częścią państwowego projektu, 
programu bądź strategii gospodarczej, 
przemysłowej lub politycznej prowadzonej 
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lub pośrednio (np. za pomocą istotnego 
finansowania) kontrolowany przez rząd 
państwa trzeciego.

przez państwo trzecie w celu nabycia lub 
przekazania kluczowych technologii 
prorozwojowych lub wiedzy bądź w służbie 
strategicznym interesom narodowym. 
Powinno to również dotyczyć przypadków, 
gdy dany inwestor był już zaangażowany 
w projekty inwestycyjne zagrażające 
bezpieczeństwu lub porządkowi 
publicznemu państwa członkowskiego.
Państwa członkowskie i Komisja powinny 
również móc uwzględnić, ze względu na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
wszystkie ewentualne skutki m.in. dla 
infrastruktury krytycznej i strategicznej, 
technologii krytycznych i strategicznych, 
strategicznej autonomii Unii, dostępu do 
szczególnie chronionych informacji lub 
danych osobowych obywateli Unii, 
pluralizmu i niezależności mediów oraz 
usług świadczonych w interesie ogólnym i 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Przy ustalaniu, czy dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny, państwa 
członkowskie i Komisja mogłyby również 
brać pod uwagę kontekst i okoliczności, w 
jakich byłaby dokonywana lub została 
dokonana inwestycja, w tym między 
innymi to, czy inwestycja mogłaby 
doprowadzić do powstania struktury 
monopolistycznej, czy rynek w państwie 
pochodzenia zagranicznego inwestora jest 
otwarty, z ograniczonym dostępem lub 
zamknięty, czy cechują go wzajemność i 
równe warunki działania, oraz to, czy 
istnieje ryzyko naruszania 
międzynarodowych aktów prawnych 
dotyczących praw człowieka lub 
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podstawowych norm MOP. Tę analizę 
należy przeprowadzać na podstawie 
najlepszych dostępnych informacji, które 
powinny być dokładne, pełne i rzetelne.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Państwa członkowskie mogłyby 
zezwalać podmiotom gospodarczym, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego lub partnerom społecznym 
takim jak związki zawodowe na zwracanie 
się do państw członkowskich o rozważenie 
uruchomienia procedury monitorowania 
bez uszczerbku dla różnych systemów, 
które dopuszczają większe zaangażowanie 
proceduralne.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) W sytuacjach gdy podmioty 
gospodarcze, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego lub partnerzy społeczni 
tacy jak związki zawodowe posiadają 
istotne informacje lub poważne i 
uzasadnione obawy co do bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, które 
prawdopodobnie będą miały wpływ na 
projekty lub programy ze względów 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
powinny one mieć możliwość 
przekazywania takich informacji Komisji. 
Komisja mogłaby brać należycie pod 
uwagę te informacje przy wydawaniu 
opinii.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy określić kluczowe elementy 
ram proceduralnych w odniesieniu do 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych przez państwa 
członkowskie, aby umożliwić inwestorom, 
Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim zrozumienie, w jaki sposób 
tego rodzaju inwestycje mogą zostać 
poddane monitorowaniu i w celu 
zapewnienia, że inwestycje te poddawane 
są monitorowaniu w sposób przejrzysty 
oraz nie są dyskryminujące wobec państw 
trzecich. Elementy te powinny obejmować 
co najmniej ustalenie ram czasowych 
monitorowania oraz możliwość odwołania 
się przez inwestorów do sądu od decyzji 
dotyczących monitorowania.

(13) Należy określić kluczowe elementy 
ram proceduralnych w odniesieniu do 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych przez państwa 
członkowskie, aby umożliwić inwestorom, 
Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim zrozumienie, w jaki sposób 
tego rodzaju inwestycje mogą zostać 
poddane monitorowaniu w sposób 
przejrzysty, oraz że nie są dyskryminujące 
wobec państw trzecich. Elementy te 
powinny obejmować co najmniej ustalenie 
ram czasowych monitorowania oraz 
możliwość odwołania się przez inwestorów 
do organów i sądów państw 
członkowskich od decyzji dotyczących 
monitorowania, zgodnie z przepisami 
prawa krajowego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy ustanowić mechanizm 
umożliwiający państwom członkowskim 
współpracę oraz wzajemną pomoc 
w przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne w jednym państwie 
członkowskim mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny 
w innych państwach członkowskich. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość przedstawienia uwag państwu 
członkowskiemu, w którym bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne są planowane lub 
zostały ukończone, niezależnie od tego, 
czy państwa członkowskie przedstawiające 
uwagi lub państwa członkowskie, 
w których bezpośrednie inwestycje 

(14) Należy ustanowić mechanizm 
umożliwiający państwom członkowskim 
współpracę oraz wzajemną pomoc w 
przypadku, gdy bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne w jednym państwie 
członkowskim mogłyby mieć wpływ na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny w 
innych państwach członkowskich. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przedstawienia uwag państwu 
członkowskiemu, w którym bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne są planowane lub 
zostały ukończone, niezależnie od tego, 
czy państwa członkowskie przedstawiające 
uwagi lub państwa członkowskie, 
w których bezpośrednie inwestycje 
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zagraniczne są planowane lub zostały 
ukończone utrzymują mechanizm 
monitorowania lub monitorują te 
inwestycje. Uwagi przedstawione przez 
państwa członkowskie powinny być 
również przekazywane Komisji. 
W stosownych przypadkach Komisja 
powinna również mieć możliwość 
wydawania opinii skierowanej do państwa 
członkowskiego, w którym bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne są planowane lub 
zostały ukończone, niezależnie od tego, 
czy dane państwo członkowskie utrzymuje 
mechanizm monitorowania lub monitoruje 
te inwestycje i niezależnie od tego, czy 
inne państwa członkowskie przekazały 
swoje uwagi.

zagraniczne są planowane lub zostały 
ukończone utrzymują mechanizm 
monitorowania lub monitorują te 
inwestycje. Te uwagi powinny być 
również jednocześnie przekazywane 
pozostałym państwom członkowskim i 
Komisji, która powinna wówczas mieć 
możliwość wydania opinii skierowanej do 
państwa członkowskiego, w którym 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne są 
planowane lub zostały ukończone, 
niezależnie od tego, czy dane państwo 
członkowskie utrzymuje mechanizm 
monitorowania lub monitoruje te 
inwestycje. Ta opinia powinna zostać 
jednocześnie przekazana pozostałym 
państwom członkowskim i nie powinna 
być podana do wiadomości publicznej. 
Państwo członkowskie powinno móc się 
zwrócić do Komisji o opinię lub do innych 
państw członkowskich o przedstawienie 
uwag na temat bezpośredniej inwestycji 
zagranicznej dokonywanej na jego 
terytorium.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponadto Komisja powinna mieć 
możliwość monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, które 
potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty 
lub programy leżące w interesie Unii ze 
względu na bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny. Dałoby to Komisji narzędzie 
służące ochronie projektów i programów, 
które służą w całej Unii i stanowią istotny 
wkład na rzecz wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i konkurencyjności. 
Należy nim objąć w szczególności projekty 
i programy finansowane w znacznej mierze 
ze środków UE lub ustanowione 
prawodawstwem Unii w zakresie 
infrastruktury krytycznej, technologii 

(15) Ponadto Komisja powinna  
monitorować bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne, które potencjalnie mogą mieć 
wpływ na projekty lub programy leżące w 
interesie Unii ze względu na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny. 
Dałoby to Komisji narzędzie służące 
ochronie projektów i programów, które 
służą w całej Unii i stanowią istotny wkład 
na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia 
miejsc pracy i konkurencyjności. Należy 
nim objąć w szczególności projekty 
i programy finansowane w znacznej mierze 
ze środków UE lub ustanowione 
prawodawstwem Unii w zakresie 
infrastruktury krytycznej i strategicznej, 
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krytycznej lub nakładów krytycznych. Do 
celów zwiększonej przejrzystości 
w załączniku należy umieścić orientacyjny 
wykaz projektów lub programów leżących 
w interesie Unii, w związku z którymi 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą 
być objęte monitorowaniem przez 
Komisję.

technologii krytycznych i strategicznych, 
nakładów krytycznych i strategicznych. Do 
celów zwiększonej przejrzystości w 
załączniku należy umieścić 
niewyczerpujący wykaz projektów i 
programów leżących w interesie Unii, w 
związku z którymi bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne mogą być objęte 
monitorowaniem przez Komisję. Komisja 
powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
aktualizowania takiego wykazu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W celu wzmocnienia dialogu między 
instytucjami Unii należy umożliwić 
właściwej komisji Parlamentu 
Europejskiego zwracanie się do Komisji o 
wydanie opinii w sprawie danej 
bezpośredniej inwestycji zagranicznej 
planowanej lub ukończonej w danym 
państwie członkowskim. Komisja powinna 
informować Parlament Europejski o 
działaniu podjętym przez nią po 
otrzymaniu takiego wniosku.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W przypadku gdy Komisja uzna, że 
określone bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne mogą mieć wpływ na projekty 
lub programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, powinna mieć ona możliwość 
wydania w rozsądnym terminie opinii 
skierowanej do państwa członkowskiego, 

(16) W przypadku gdy Komisja lub co 
najmniej jedno państwo członkowskie 
uzna, że określone inwestycje zagraniczne 
mogą mieć wpływ na projekty lub 
programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, powinna ona wydać 
w rozsądnym terminie opinię skierowaną 
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w którym dane inwestycje są planowane 
lub zostały ukończone. Państwa 
członkowskie powinny w jak największym 
stopniu uwzględnić taką opinię, 
a w przypadku niezastosowania się do jej 
zaleceń złożyć stosowne wyjaśnienia 
Komisji, zgodnie z obowiązkiem lojalnej 
współpracy na mocy art. 4 ust. 3 Komisja 
powinna również mieć możliwość 
uzyskania od tych państw członkowskich 
informacji niezbędnych do monitorowania 
takich inwestycji.

do państw członkowskich, w których dane 
inwestycje są planowane lub zostały 
ukończone, a takie państwo lub państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przedstawienia uwag skierowanych do 
państw członkowskich, w którym dane 
inwestycje są planowane lub zostały 
ukończone. Opinia, która nie powinna być 
podawana do wiadomości publicznej, 
powinna zostać jednocześnie przekazana 
pozostałym państwom członkowskim. 
Państwa członkowskie powinny w jak 
największym stopniu uwzględnić taką 
opinię, a w przypadku niezastosowania się 
do jej zaleceń przedstawić pisemne 
wyjaśnienia Komisji i odnośnym 
państwom członkowskim, zgodnie z 
obowiązkiem lojalnej współpracy na mocy 
art. 4 ust. 3 TUE. Komisja powinna 
również mieć możliwość uzyskania od tych 
państw członkowskich informacji 
niezbędnych do monitorowania takich 
inwestycji. Państwo członkowskie 
powinno móc się zwrócić do Komisji o 
opinię lub do innych państw 
członkowskich o przedstawienie uwag na 
temat bezpośredniej inwestycji 
zagranicznej dokonywanej na jego 
terytorium.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Jeżeli co najmniej jedna trzecia 
państw członkowskich uzna, że dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo 
lub porządek publiczny, bądź co najmniej 
jedna trzecia państw członkowskich i 
Komisja uznają, że jakaś bezpośrednia 
inwestycja zagraniczna może mieć wpływ 
na projekty lub programy leżące w 
interesie Unii ze względów bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, państwa 



PE621.693/ 14

PL

członkowskie powinny w jak największym 
stopniu uwzględnić uwagi innych państw 
członkowskich oraz przedstawić Komisji i 
odnośnym państwom członkowskim 
pisemne wyjaśnienie. W przypadku 
niezastosowania się do uwag lub opinii 
Komisja powinna sprzyjać dialogowi 
między państwami członkowskimi, które 
zgłosiły uwagi, a państwem członkowskim, 
w którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby ułatwić współpracę z innymi 
państwami członkowskimi oraz 
monitorowanie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych przez Komisję, państwa 
członkowskie powinny powiadomić 
Komisję o swoich mechanizmach 
monitorowania i wszelkich zmianach do 
nich wprowadzonych oraz regularnie 
przedstawiać sprawozdania dotyczące 
stosowania mechanizmów monitorowania. 
Z tego samego powodu państwa 
członkowskie, które nie posiadają 
mechanizmu monitorowania, na podstawie 
dostępnych im informacji powinny 
również składać sprawozdania na temat 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
które miały miejsce na ich terytorium.

(17) Aby ułatwić współpracę z innymi 
państwami członkowskimi oraz 
monitorowanie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych przez Komisję, a także w 
celu zwiększenia czytelności i 
porównywalności danych udostępnianych 
przez państwa członkowskie, powinny one 
powiadamiać Komisję o swoich 
mechanizmach monitorowania i o 
wszelkich wprowadzonych do nich 
zmianach oraz regularnie przedstawiać 
sprawozdania dotyczące stosowania 
mechanizmu monitorowania. Z tego 
samego powodu państwa członkowskie, 
które nie posiadają mechanizmu 
monitorowania, na podstawie dostępnych 
im informacji powinny również składać 
sprawozdania na temat bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych, które miały 
miejsce na ich terytorium, w ich wyłącznej 
strefie ekonomicznej lub na szelfie 
kontynentalnym. Państwa członkowskie 
powinny przekazywać także informacje o 
działaniach podjętych w celu uzyskania 
takich informacji.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W związku z powyższym ważne jest 
także zapewnienie minimalnego poziomu 
informacji i koordynacji w odniesieniu do 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia we wszystkich państwach 
członkowskich. Informacje te powinny być 
udostępniane przez państwa członkowskie, 
w których bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne są planowane lub zostały 
ukończone na wniosek państw 
członkowskich lub Komisji. Odpowiednie 
informacje obejmują takie aspekty, jak 
struktura własności inwestora 
zagranicznego i finansowanie planowanych 
lub ukończonych inwestycji, w tym – o ile 
są dostępne – dane na temat dotacji 
przyznanych przez państwa trzecie.

(18) W związku z powyższym ważne jest 
także zapewnienie minimalnego poziomu 
informacji i koordynacji w odniesieniu do 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
objętych zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia we wszystkich państwach 
członkowskich, w których bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne są planowane lub 
zostały ukończone, na wniosek państwa 
członkowskiego lub Komisji. Odpowiednie 
informacje obejmują takie aspekty, jak 
struktura własności inwestora 
zagranicznego i finansowanie planowanych 
lub ukończonych inwestycji, w tym – o ile 
są dostępne – dane na temat dotacji 
przyznanych przez państwa trzecie. Takie 
informacje powinny być przekazywane 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 
346 TFUE. Informacje te powinny być 
dokładne, pełne i rzetelne, aby ułatwić 
porównywanie danych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komunikacja i współpraca na 
szczeblu państw członkowskich i Unii 
powinna zostać wzmocniona poprzez 
ustanowienie w każdym państwie 
członkowskim punktów kontaktowych ds. 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych.

(19) Komunikacja i współpraca na 
szczeblu państw członkowskich i Unii 
powinna zostać wzmocniona poprzez 
ustanowienie w każdym państwie 
członkowskim instytucjonalnych punktów 
kontaktowych ds. monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
oraz powołanie specjalnej Grupy 
Koordynacyjnej ds. Monitorowania 
Inwestycji.



PE621.693/ 16

PL

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny przedsięwziąć wszelkie środki 
konieczne do zapewnienia ochrony 
poufnych informacji i innych informacji 
szczególnie chronionych.

(20) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny zagwarantować najwyższy 
poziom ochrony wszystkich informacji 
poufnych udostępnianych przez 
inwestorów zagranicznych i 
zainteresowane przedsiębiorstwa unijne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Państwa członkowskie powinny 
składać Komisji roczne sprawozdanie na 
temat zagranicznych bezpośrednich 
inwestycji, które miały miejsce na ich 
terytorium, w ich wyłącznych strefach 
ekonomicznych lub na szelfie 
kontynentalnym, na podstawie 
najlepszych dostępnych informacji. 
Państwa członkowskie powinny 
przekazywać także informacje o 
działaniach podjętych w celu uzyskania 
takich informacji. Na podstawie tych 
sprawozdań rocznych Komisja powinna 
sporządzać roczne sprawozdanie 
przedstawiające w ogólnym zarysie 
sytuację inwestycyjną w Unii, z 
uwzględnieniem wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, i powinna przedstawiać je 
Parlamentowi Europejskiemu. 
Sprawozdanie to powinno być podawane 
do wiadomości publicznej.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Nie później niż po upływie trzech lat 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
gdy w sprawozdaniu proponuje się zmianę 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
w stosownych przypadkach może mu 
towarzyszyć wniosek ustawodawczy.

(21) Nie później niż po upływie trzech lat 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy lata, 
Komisja powinna przedstawiać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające funkcjonowanie 
i skuteczność niniejszego rozporządzenia. 
Oceną należy także objąć długoterminowe 
środki kontroli ekonomicznej inne niż 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
skutkujące nabyciem w drodze 
zamówienia publicznego trwałych i 
bezpośrednich środków wywierania 
wpływu, umożliwiających zarządzanie 
projektami lub programami leżącymi 
w interesie Unii określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu bądź ich kontrolowanie. 
W przypadku gdy w sprawozdaniu 
proponuje się zmianę przepisów 
niniejszego rozporządzenia, w stosownych 
przypadkach może mu towarzyszyć 
wniosek ustawodawczy, a we wszystkich 
innych przypadkach należy informować 
Parlament Europejski i Radę.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W celu aktualizowania wykazu 
projektów i programów leżących w 
interesie Unii należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
zmiany załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
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kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi i Radzie udział na 
równych zasadach w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszelkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju 
inwestycje inwestora zagranicznego 
dokonane w celu ustanowienia lub 
utrzymania trwałych i bezpośrednich 
powiązań między tym inwestorem 
zagranicznym a przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorstwem, któremu udostępniany 
jest kapitał w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej w danym 
państwie członkowskim, w tym inwestycje, 
które umożliwiają skuteczne uczestnictwo 
w zarządzaniu spółką prowadzącą 
działalność gospodarczą lub w jej 
kontrolowaniu;

1) „bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna” oznacza wszelkiego rodzaju 
inwestycję, bez względu na jej wielkość 
lub próg udziału, dokonywaną przez 
inwestora zagranicznego – niezależnie od 
tego, czy jest on, czy nie, ostatecznym 
inwestorem – w celu ustanowienia lub 
utrzymania trwałych, bezpośrednich lub 
pośrednich powiązań między tym 
inwestorem zagranicznym a przedsiębiorcą 
lub przedsiębiorstwem, któremu 
udostępniany jest kapitał w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego, w jego wyłącznej strefie 
ekonomicznej ustanowionej zgodnie z 
Konwencją Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza (UNCLOS) lub na szelfie 
kontynentalnym, włącznie z inwestycjami, 
które umożliwiają skuteczne uczestnictwo 
w zarządzaniu spółką prowadzącą 
działalność gospodarczą lub  jej 
bezpośrednie lub pośrednie 
kontrolowanie;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna kontrolowana przez rząd” 
oznacza wszelką bezpośrednią inwestycję 
zagraniczną, na skutek której zagraniczny 
rząd bądź podmiot znajdujący się pod 
kontrolą lub działający w imieniu lub na 
polecenie zagranicznego rządu mógłby 
przejąć kontrolę nad dowolną osobą 
prawną mającą siedzibę w Unii;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „inwestor zagraniczny” oznacza 
osobę fizyczną z państwa trzeciego lub 
przedsiębiorstwo z państwa trzeciego, 
które zamierza dokonać lub dokonało 
bezpośredniej inwestycji zagranicznej;

2) „inwestor zagraniczny” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, 
przedsiębiorstwo z państwa trzeciego lub 
instytucję krajową bądź państwową, która 
zamierza dokonać lub już dokonała 
bezpośredniej inwestycji zagranicznej, bez 
względu na to, czy jest to inwestor 
ostateczny, czy pośrednik reprezentujący 
inwestora z państwa trzeciego;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „monitorowanie” oznacza procedurę 
umożliwiającą ocenę, zbadanie, 
dopuszczenie, uwarunkowanie, zakazanie 
lub wycofanie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych;

3) „monitorowanie” oznacza procedurę 
umożliwiającą ocenę, zbadanie, 
dopuszczenie, uwarunkowanie, zakazanie 
lub wycofanie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych; termin zakończenia tej 
procedury zaczyna biec w momencie 
przekazania pełnych informacji 
wymaganych do skompletowania 
dokumentacji umożliwiającej 
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uruchomienie monitorowania;

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w których inwestor zagraniczny nie przekazuje wszystkich informacji 
wymaganych do przeprowadzenia monitorowania, a ma przy tym na celu rozpoczęciu biegu 
terminu. W tym celu terminy przeprowadzenia monitorowania muszą rozpoczynać bieg w 
momencie, w którym dostarczone zostaną wszystkie elementy wymagane do utworzenia pełnej 
dokumentacji.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
utrzymać, zmienić lub przyjąć 
mechanizmy monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
na warunkach określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

1. Zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą utrzymywać, zmieniać, zaostrzać lub 
przyjmować mechanizmy monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może monitorować 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które 
potencjalnie mogą mieć wpływ na projekty 
lub programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.

2. Komisja monitoruje bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które potencjalnie 
mogą mieć wpływ na projekty lub 
programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty lub programy leżące 
w interesie Unii obejmują w szczególności 
te programy i projekty, które są 
finansowane znaczną kwotą lub 
w znacznym odsetku przez UE, lub które 
są objęte prawodawstwem Unii 
dotyczącym infrastruktury krytycznej, 
technologii krytycznych lub nakładów 
krytycznych. Orientacyjny wykaz 
projektów lub programów leżących 
w interesie Unii zamieszczono 
w załączniku 1.

3. Projekty lub programy leżące w 
interesie Unii obejmują w szczególności te 
programy i projekty, które są finansowane 
przez UE, lub które są objęte 
prawodawstwem Unii dotyczącym 
infrastruktury krytycznej i strategicznej, 
technologii krytycznych i strategicznych, 
w tym kluczowych technologii 
prorozwojowych, oraz nakładów 
krytycznych, mających zasadnicze 
znaczenie dla bezpieczeństwa lub 
utrzymania porządku publicznego. 
Niewyczerpujący wykaz projektów lub 
programów leżących w interesie Unii 
znajduje się w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 13a w celu zmiany 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
aktualizację wykazu zawartego w 
załączniku.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Czynniki, które mogą być uwzględniane 
przy monitorowaniu

Czynniki uwzględniane przy 
monitorowaniu

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 –akapit 1- wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy monitorowaniu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego 
państwa członkowskie i Komisja mogą 
rozważyć potencjalny wpływ między 

1. Przy monitorowaniu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych ze względów 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego 
państwa członkowskie i Komisja mogą 
rozważyć potencjalny wpływ między 
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innymi na: innymi na:

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- infrastrukturę krytyczną, w tym 
energetykę, transport, komunikację, 
przechowywanie danych, przestrzeń 
kosmiczną lub infrastrukturę finansową, 
a także obiekty o szczególnym znaczeniu;

a) infrastrukturę krytyczną i 
strategiczną, zarówno fizyczną, jak i 
wirtualną, w tym m.in. sieci zaopatrzenia 
w energię i wodę, sieci transportowe, 
infrastrukturę portową, kolejową, 
lotniskową i stoczniową, usługi 
transportowe, środki przekazu i 
komunikację, infrastrukturę lotniczą i 
kosmiczną, infrastrukturę 
przechowywania danych, analizę danych 
na dużą skalę, infrastrukturę wyborczą, 
infrastrukturę usług finansowych, a także 
obiekty o szczególnym znaczeniu;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- technologie krytyczne, w tym 
sztuczną inteligencję, robotykę, 
półprzewodniki, technologie 
o potencjalnym podwójnym zastosowaniu, 
bezpieczeństwo cybernetyczne, przestrzeń 
kosmiczną lub technologię jądrową;

b) technologie krytyczne i strategiczne, 
w tym m.in. sztuczną inteligencję, 
robotykę, technologie kwantowe, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
technologie medyczne, technologie 
informacyjne i komunikacyjne (ICT), 
mikroprocesory, półprzewodniki, 
magazynowanie energii, produkty 
podwójnego zastosowania, obronność, 
cyberbezpieczeństwo i technologie 
cybernetyczne, sektor samochodowy, 
technologie kolejowe, lotnicze i kosmiczne 
lub jądrowe, obiekty badawczo-rozwojowe;
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- bezpieczeństwo dostaw kluczowych 
nakładów lub

c) strategiczną autonomię Unii, 
bezpieczeństwo i ciągłość dostaw 
nakładów krytycznych, w tym m.in. 
produktów, surowców, metali ziem 
rzadkich, aktywów i gruntów rolnych oraz 
produkcji rolno-spożywczej; lub

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- dostęp do szczególnie chronionych 
informacji lub zdolność kontrolowania 
szczególnie chronionych informacji.

d) dostęp do szczególnie chronionych 
informacji lub danych osobowych 
obywateli Unii, w tym m.in. ich danych 
dotyczących stanu zdrowia, oraz zdolność 
kontrolowania danych na dużą skalę lub 
szczególnie chronionych informacji;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) pluralizm i niezależność mediów, 
usługi świadczone w interesie ogólnym i 
usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym, usługi kulturalne włącznie 
z usługami audiowizualnymi, a także 
obiekty sportowe i usługi hazardowe oraz 
dziedzictwo kulturowe.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy ustalaniu, czy dana bezpośrednia 
inwestycja zagraniczna może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo lub porządek publiczny 
państwa członkowskie i Komisja mogą 
wziąć pod uwagę fakt, czy inwestor 
zagraniczny jest kontrolowany przez rząd 
państwa trzeciego, w tym poprzez istotne 
finansowanie.

2. Przy ustalaniu, czy dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna może 
mieć wpływ na bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny, państwa członkowskie 
i Komisja biorą pod uwagę w 
szczególności to, czy:

a) istnieje ryzyko zakłócenia, 
przerwania, utraty lub zniszczenia dostaw, 
które miałoby wpływ na państwo 
członkowskie lub Unię;
b) inwestor zagraniczny jest 
bezpośrednio bądź pośrednio 
kontrolowany przez rząd, organy 
państwowe lub siły zbrojne państwa 
trzeciego lub czy realizuje on sterowane 
przez państwo projekty lub programy bądź 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
kontrolowane przez rząd w imię 
strategicznych celów przemysłowych w 
celu zdobycia lub przekazania kluczowych 
technologii prorozwojowych lub wiedzy, w 
celu wsparcia strategicznych interesów 
narodowych, w tym dzięki strukturze 
właścicielskiej lub znaczącemu 
finansowaniu, które może przyjąć formę 
dotacji, długoterminowych kredytów i 
pożyczek udzielanych przez rząd państwa 
trzeciego lub instytucję finansową będącą 
własnością państwa, albo czy pełni 
funkcję polityczną w ośrodkach 
podejmowania decyzji;
c) dany inwestor był już zaangażowany 
w projekty inwestycyjne zagrażające 
bezpieczeństwu lub porządkowi 
publicznemu jednego z państw 
członkowskich.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów ust. 2 państwa 
członkowskie i Komisja mogą również 
brać pod uwagę między innymi:
a) kontekst i okoliczności, w jakich jest 
dokonywana lub została dokonana 
inwestycja, również w przypadku gdy dany 
sektor jest uważany za strategiczny w 
kraju pochodzenia inwestorów;
b) to, czy istnieje poważne i 
uzasadnione ryzyko, że zagraniczny 
inwestor angażuje się w nielegalną 
działalność lub działalność przestępczą, 
taką jak pranie pieniędzy, 
sprzeniewierzenie środków, korupcja, 
finansowanie terroryzmu, przestępczość 
zorganizowana lub naruszanie praw 
własności intelektualnej, bądź narusza 
międzynarodowe instrumenty dotyczące 
praw człowieka i podstawowe standardy 
pracy MOP;
c) to, czy statut przedsiębiorstwa, 
którego dotyczy inwestycja, zawiera 
klauzule dotyczące własności;
d) to, czy dana inwestycja może 
wzmocnić strukturę monopolistyczną lub 
doprowadzić do powstania takiej struktury 
lub też do kontrolowania łańcucha 
wartości, np. poprzez dostarczenie wykazu 
wszystkich koncentracji 
przeanalizowanych przez Komisję, które 
dotyczą danego przedsiębiorstwa z 
państwa trzeciego, a także dostarczenie 
wykazu wszystkich koncentracji 
dotyczących tegoż przedsiębiorstwa, 
przeanalizowanych przez krajowe organy 
ochrony konkurencji;
e) to, czy rynek w państwie 
pochodzenia zagranicznego inwestora jest 
otwarty, z ograniczonym dostępem lub 
zamknięty, czy cechują go wzajemność i 
równe warunki działania;
f) wcześniejsze relacje Komisji lub 
państw członkowskich z inwestorem 
zagranicznym;
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Tę analizę przeprowadza się na 
podstawie najlepszych dostępnych 
informacji, które powinny dokładne, pełne 
i rzetelne.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą utrzymać, 
zmienić lub wprowadzić niezbędne środki 
w celu zapobieżenia obchodzeniu 
mechanizmów monitorowania i decyzji 
dotyczących monitorowania.

Państwa członkowskie utrzymują, 
zmieniają, wzmacniają lub wprowadzają 
niezbędne środki w celu identyfikacji i 
zapobieżenia obchodzeniu mechanizmów 
monitorowania i decyzji dotyczących 
monitorowania, w tym w przypadkach gdy 
struktura własności lub inne kluczowe 
cechy inwestora uległy istotnej zmianie. 
Państwa członkowskie informują Komisję 
o wszelkich podjętych przez nie 
działaniach zapobiegających obchodzeniu 
środków.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustalają 
terminy wydawania decyzji dotyczących 
monitorowania. Terminy te umożliwiają im 
uwzględnienie uwag państw 
członkowskich, o których mowa w art. 8, 
oraz opinii Komisji, o której mowa w art. 8 
i 9.

2. Państwa członkowskie ustalają 
terminy wydawania decyzji dotyczących 
monitorowania i udostępniają te terminy 
publicznie. Terminy te umożliwiają im 
uwzględnienie uwag państw 
członkowskich, o których mowa w art. 8, 
oraz opinii Komisji, o której mowa w art. 8 
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i 9.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
zezwalać podmiotom gospodarczym, 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego lub partnerom społecznym 
takim jak związki zawodowe na zwracanie 
się do organów państw członkowskich o 
rozważenie uruchomienia procedury 
monitorowania bez uszczerbku dla 
systemów państw członkowskich, które 
dopuszczają większe zaangażowanie 
proceduralne.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje poufne, w tym poufne 
informacje handlowe, udostępnione przez 
zagranicznych inwestorów 
i przedsiębiorstwa są chronione.

3. Podczas procedur monitorowania 
państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają najwyższy poziom ochrony 
informacji poufnych udostępnianych 
przez inwestorów zagranicznych lub 
zainteresowane przedsiębiorstwa unijne, 
zgodnie z decyzjami Komisji (UE, 
Euratom) 2015/443 i (UE, Euratom) 
2015/444.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odnośni zagraniczni inwestorzy 4. Odnośni zagraniczni inwestorzy i 
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i przedsiębiorstwa mają możliwość 
odwołania się do sądu od decyzji 
dotyczących monitorowania wydanych 
przez organy krajowe.

przedsiębiorstwa unijne mają możliwość 
odwołania się do organów i sądów państw 
członkowskich od decyzji dotyczących 
monitorowania, zgodnie z przepisami 
prawa krajowego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, które 
utrzymują mechanizmy monitorowania, 
składają Komisji roczne sprawozdanie 
w sprawie stosowania swoich 
mechanizmów monitorowania. 
W odniesieniu do każdego okresu 
sprawozdawczego sprawozdanie to 
zawiera w szczególności informacje na 
temat:

3. W odniesieniu do każdego okresu 
sprawozdawczego państwa członkowskie, 
które utrzymują mechanizmy 
monitorowania, przedstawiają Komisji 
dodatkowe informacje w sprawie 
stosowania swoich mechanizmów 
monitorowania, w szczególności 
informacje na temat:

a) bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych poddanych monitorowaniu 
i objętych aktualnie monitorowaniem;

a) bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych poddanych monitorowaniu 
i objętych aktualnie monitorowaniem;

b) decyzji dotyczących monitorowania, 
w wyniku których zakazano bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych;

b) decyzji dotyczących monitorowania, 
w wyniku których zakazano bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych;

c) decyzji dotyczących monitorowania, 
w wyniku których na bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne nałożono warunki 
lub środki ograniczające ryzyko;

c) decyzji dotyczących monitorowania, 
w wyniku których na bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne nałożono warunki 
lub środki ograniczające ryzyko;

d) sektorów, pochodzenia i wartości 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
poddanych monitorowaniu i objętych 
aktualnie monitorowaniem.

d) sektorów, pochodzenia i wartości 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
poddanych monitorowaniu i objętych 
aktualnie monitorowaniem.

da) decyzji w sprawie monitorowania 
projektów lub programów leżących w 
interesie Unii.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie, które nie 
utrzymują mechanizmów monitorowania, 
składają Komisji roczne sprawozdanie na 
temat zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich, które miały miejsce na ich 
terytorium, na podstawie dostępnych im 
informacji.

2. Państwa członkowskie składają 
Komisji roczne sprawozdanie na temat 
zagranicznych bezpośrednich inwestycji, 
które miały miejsce na ich terytorium, w 
ich wyłącznych strefach ekonomicznych 
lub na szelfie kontynentalnym, na 
podstawie najlepszych dostępnych 
informacji, jak również informacje o 
działaniach podjętych w celu uzyskania 
takich informacji.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na podstawie m.in. sprawozdań 
rocznych przedkładanych przez wszystkie 
państwa członkowskie oraz z należytym 
poszanowaniem poufnego charakteru 
niektórych informacji zawartych w tych 
sprawozdaniach, Komisja sporządza 
sprawozdanie roczne na temat ogólnej 
sytuacji inwestycyjnej w Unii, w tym 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, i 
przedstawia je Parlamentowi 
Europejskiemu. Sprawozdanie to podaje 
się do wiadomości publicznej.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
o wszelkich bezpośrednich inwestycjach 
zagranicznych, które są aktualnie objęte 
monitorowaniem w ramach ich 
mechanizmów monitorowania w terminie 

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję i państwa członkowskie 
o wszelkich bezpośrednich inwestycjach 
zagranicznych, które są aktualnie objęte 
monitorowaniem w ramach ich 
mechanizmu monitorowania, najpóźniej 
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pięciu dni roboczych od rozpoczęcia 
monitorowania. W informacjach tych 
w stosownych przypadkach monitorujące 
państwa członkowskie starają się określić, 
czy stwierdzają, że dane bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne objęte aktualnie 
monitorowaniem mogą potencjalnie 
wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) 
nr 139/2004.

w terminie pięciu dni roboczych po 
rozpoczęciu monitorowania. 
W informacjach tych w stosownych 
przypadkach monitorujące państwo 
członkowskie stara się określić, czy 
stwierdza, że dana bezpośrednia 
inwestycja zagraniczna objęta aktualnie 
monitorowaniem może potencjalnie 
wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) 
nr 139/2004.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie może zwrócić 
się do Komisji o opinię, bądź też do innych 
państw członkowskich o przedstawienie 
uwag, na temat bezpośredniej inwestycji 
zagranicznej mającej miejsce na jego 
terytorium.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uzna, że jakaś planowana lub 
ukończona bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna w innym państwie 
członkowskim może mieć wpływ na jego 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
może ono przedstawić uwagi państwu 
członkowskiemu, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona. Uwagi 
te przekazywane są równocześnie Komisji.

2. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uzna, że jakaś planowana lub 
ukończona bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna w innym państwie 
członkowskim może mieć wpływ na jego 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
może ono przedstawić uwagi państwu 
członkowskiemu, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona. Uwagi 
państwa członkowskiego  przekazywane są 
jednocześnie Komisji oraz wszystkim 
innym państwom członkowskim.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
może mieć potencjalnie wpływ na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny 
w jednym lub szeregu państw 
członkowskich, może wydać opinię 
skierowaną do państwa członkowskiego, 
w którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona. Komisja może wydać opinię 
bez względu na to, czy inne państwa 
członkowskie przekazały swoje uwagi.

3. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
może mieć potencjalnie wpływ na 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny 
w jednym lub szeregu państw 
członkowskich, może wydać opinię 
skierowaną do państwa członkowskiego, 
w którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona. Komisja może wydać opinię 
bez względu na to, czy inne państwa 
członkowskie przekazały swoje uwagi. 
Opinia Komisji przekazywana jest 
jednocześnie wszystkim innym państwom 
członkowskim.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja lub państwo członkowskie, 
które zgodnie z procedurą uzna, że jakaś 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna może 
mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny, może zwrócić się do 
państwa członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została zakończona, 
o wszelkie informacje niezbędne do 
przedstawienia uwag, o których mowa 
w ust. 2, lub do wydania opinii, o której 
mowa w ust. 3.

4. Państwo członkowskie, które ma 
uzasadnione powody, aby uznać, że jakaś 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna może 
mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny, może skierować do 
Komisji uzasadniony wniosek o uzyskanie 
od państwa członkowskiego, w którym 
dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
jest planowana lub została zakończona, 
wszelkich informacji niezbędnych do 
przedstawienia uwag, o których mowa w 
ust. 2. Komisja gromadzi wszystkie 
otrzymane wnioski o udzielenie informacji 
i niezwłocznie przekazuje je państwu 
członkowskiemu, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona. W 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
może również zwrócić się, z własnej 
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inicjatywy, o udzielenie wszelkich 
informacji niezbędnych do wydania opinii, 
o której mowa w ust. 3.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Uwagi zgodnie z ust. 2 lub opinie 
zgodnie z ust. 3 kierowane są do państwa 
członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, 
w rozsądnym terminie, a w każdym razie 
nie później niż w terminie 25 dni 
roboczych od otrzymania informacji, 
o których mowa w ust. 1 lub 4. 
W przypadku gdy opinia Komisji następuje 
po uwagach innych państw członkowskich, 
Komisja ma 25 dodatkowych dni 
roboczych na wydanie opinii.

5. Uwagi zgodnie z ust. 2 kierowane są 
do Komisji i państwa członkowskiego, a 
opinie zgodnie z ust. 3 do państwa 
członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, 
w rozsądnym terminie, a w każdym razie 
nie później niż w terminie 25 dni 
roboczych od otrzymania informacji. 
W przypadku gdy opinia Komisji następuje 
po uwagach innych państw członkowskich, 
ma ona 25 dodatkowych dni roboczych na 
wydanie opinii.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie, w których 
dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
jest planowana lub została ukończona, 
należycie uwzględniają uwagi innych 
państw członkowskich, o których mowa 
w ust. 2, a także opinię Komisji, o której 
mowa w ust. 3.

6. Państwa członkowskie, w których 
dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
jest planowana lub została ukończona, 
należycie uwzględniają uwagi innych 
państw członkowskich, o których mowa 
w ust. 2, a także opinię Komisji, o której 
mowa w ust. 3., jak również poglądy 
wyrażone w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Monitorowania 
Inwestycji ustanowionej zgodnie z art. 
12a.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli co najmniej jedna trzecia 
państw członkowskich uzna, że 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo 
lub porządek publiczny, państwo 
członkowskie, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została zakończona, w jak 
największym stopniu uwzględnia ich 
uwagi oraz opinię Komisji i przedstawia 
pisemne wyjaśnienie.
W przypadku niezastosowania się do uwag 
lub opinii Komisja wspiera dialog między 
państwami członkowskimi, które zgłosiły 
uwagi, a państwem członkowskim, w 
którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Współpraca między państwami 
członkowskimi na podstawie niniejszego 
artykułu odbywa się za pośrednictwem 
punktów kontaktowych, o których mowa 
w art. 12.

7. Współpraca między państwami 
członkowskimi na podstawie niniejszego 
artykułu odbywa się za pośrednictwem 
instytucjonalnych punktów kontaktowych 
ds. monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych 
(„instytucjonalny punkt kontaktowy ds. 
monitorowania BIZ”) oraz Grupy 
Koordynacyjnej ds. Monitorowania 
Inwestycji ustanowionej zgodnie z art. 
12a.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
jakaś bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
może mieć potencjalnie wpływ na projekty 
lub programy leżące w interesie Unii ze 
względów bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, Komisja może wydać opinię 
skierowaną do państwa członkowskiego, 
w którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona.

1. W przypadku gdy Komisja lub jedno 
lub więcej państw członkowskich uznają, 
że jakaś bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna może mieć potencjalnie 
wpływ na projekty lub programy leżące w 
interesie Unii ze względów bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, Komisja wydaje 
opinię skierowaną do państwa 
członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona. Opinia 
Komisji jest przekazywana jednocześnie 
pozostałym państwom członkowskim. 
Opinii tej nie podaje się do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie może zwrócić 
się do Komisji o opinię lub innych państw 
członkowskich o przedstawienie uwag na 
temat bezpośredniej inwestycji 
zagranicznej mającej miejsce na jego 
terytorium.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku gdy państwo 
członkowskie uzna, że planowana lub 
ukończona bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna w innym państwie 
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członkowskim może mieć wpływ na jego 
bezpieczeństwo lub porządek publiczny w 
ramach projektów lub programów Unii, 
bądź na interesy Unii, może ono 
przedstawić uwagi państwu 
członkowskiemu, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona. Uwagi 
te przekazywane są jednocześnie Komisji.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zwrócić się do 
państwa członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, 
o wszelkie informacje niezbędne do 
wydania opinii, o której mowa w ust. 1.

2. Komisja może zwrócić się do 
państwa członkowskiego, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, o 
wszelkie informacje niezbędne do wydania 
opinii, o której mowa w ust. 1. Komisja, 
zajmując się tym informacjami, zwraca 
szczególną uwagę na ich potencjalny 
szczególnie chroniony charakter. Państwo 
członkowskie, inwestor zagraniczny oraz 
przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo, na 
rzecz którego dokonano inwestycji, mogą 
przekazywać Komisji wszelkie odnośne 
informacje, które uznają za niezbędne do 
wydania opinii. Informacje te są 
dokładne, wyczerpujące, rzetelne i mają 
na celu ułatwienie porównywalności 
danych.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja kieruje swoją opinię do 
odnośnego państwa członkowskiego 
w rozsądnym terminie, a w każdym razie 
nie później niż w terminie 25 dni 

3. Komisja wydaje swoją opinię do 
odnośnego państwa członkowskiego w 
rozsądnym terminie, aby w wyniku 
nieuzasadnionych opóźnień nie 
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roboczych od otrzymania informacji, 
o które Komisja zwróciła się na podstawie 
ust. 2. W przypadku gdy państwo 
członkowskie posiada mechanizm 
monitorowania, o którym mowa w art. 3 
ust. 1, a Komisja otrzymała na podstawie 
art. 8 ust. 1 informacje na temat 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
objętych aktualnie monitorowaniem, 
opinia wydawana jest nie później niż 25 
dni roboczych po otrzymaniu takich 
informacji. Jeżeli do wydania opinii 
niezbędne są dodatkowe informacje, bieg 
terminu 25 dni rozpoczyna się w dniu 
otrzymania dodatkowych informacji.

powodować uszczerbku dla  bezpośredniej 
inwestycji zagranicznej ani 
monitorowania przez państwo 
członkowskie, a w każdym razie nie 
później niż w terminie 25 dni roboczych od 
otrzymania informacji niezbędnych do 
wydania opinii na podstawie ust. 2.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Opinia Komisji jest przekazywana 
pozostałym państwom członkowskim.

4. Opinia Komisji jest przekazywana 
pozostałym państwom członkowskim i 
Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie, w których 
dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
jest planowana lub została ukończona, 
w jak największym stopniu uwzględniają 
opinię wydaną przez Komisję 
i przedstawiają Komisji uzasadnienie 
w przypadku jej nieprzestrzegania.

5. Państwa członkowskie, w których 
dana bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
jest planowana lub została ukończona, 
w jak największym stopniu uwzględniają 
opinię wydaną przez Komisję, o której 
mowa w ust. 1, lub uwagi państw 
członkowskich, o których mowa w ust. 1b 
(nowy), i przedstawiają Komisji oraz 
odnośnemu państwu członkowskiemu 
pisemne uzasadnienie w przypadku 
nieprzestrzegania opinii Komisji lub uwag 
państw członkowskich.
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli podmioty gospodarcze, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
lub partnerzy społeczni tacy jak związki 
zawodowe posiadają istotne informacje 
oraz poważne i uzasadnione obawy co do 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
które ze względów bezpieczeństwa i 
porządku publicznego prawdopodobnie 
będą miały wpływ na projekty lub 
programy leżące w interesie Unii, mogą 
ona przekazywać takie informacje 
Komisji. Komisja może należycie brać pod 
uwagę te informacje przy wydawaniu 
opinii.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli co najmniej jedna trzecia 
państw członkowskich i Komisja uznają, 
że bezpośrednia inwestycja zagraniczna 
może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo 
lub porządek publiczny, państwo 
członkowskie, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została zakończona, w jak 
największym stopniu uwzględnia uwagi 
innych państw członkowskich oraz opinię 
Komisji i przedstawia pisemne 
wyjaśnienie.
W przypadku niezastosowania się do uwag 
lub opinii Komisja wspiera dialog między 
państwami członkowskimi, które zgłosiły 
uwagi, a państwem członkowskim, w 
którym dana bezpośrednia inwestycja 
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zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. W celu wzmocnienia dialogu między 
instytucjami Unii oraz zapewnienia 
większej przejrzystości i rozliczalności 
właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zwrócić się do 
Komisji o wydanie opinii w sprawie 
bezpośredniej inwestycji zagranicznej 
planowanej lub zakończonej w państwie 
członkowskim oraz stawienie się przed 
komisją w celu omówienia wszystkich 
kwestii związanych ze stosowaniem 
niniejszego rozporządzenia, a w 
szczególności stosowaniem przepisów 
dotyczących monitorowania inwestycji, 
które mogą mieć potencjalnie wpływ na 
projekty lub programy leżące w interesie 
Unii zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Komisja informuje 
Parlament Europejski o działaniu 
podjętym przez nią w następstwie takich 
wniosków.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by informacje, o które zwróciła się 
Komisja i inne państwa członkowskie na 
podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały 
udostępnione Komisji i zwracającym się 
o nie państwom członkowskim bez zbędnej 
zwłoki.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by informacje, o które zwróciła się 
Komisja i inne państwa członkowskie na 
podstawie art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 2, zostały 
udostępnione Komisji i zwracającym się 
o nie państwom członkowskim bez zbędnej 
zwłoki, na podstawie postanowień art. 346 
TFUE. Informacje te są dokładne, 
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wyczerpujące, rzetelne i mają na celu 
ułatwienie porównywalności danych.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) strukturę własności inwestora 
zagranicznego i przedsiębiorstwa, 
w którym dana bezpośrednia inwestycja 
zagraniczna jest planowana lub została 
ukończona, w tym informacje na temat 
udziałowca lub udziałowców sprawujących 
ostateczną kontrolę;

a) strukturę własności, udział w 
kapitale, rodzaj bezpośredniego inwestora 
zagranicznego oraz właściwego inwestora 
i przedsiębiorstwa, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest 
planowana lub została ukończona, w tym 
informacje na temat udziałowca lub 
udziałowców sprawujących ostateczną 
kontrolę;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) finansowanie danej inwestycji, 
w oparciu o informacje, którymi dysponuje 
odnośne państwo członkowskie.

e) finansowanie danej inwestycji oraz 
źródło finansowania, w tym dowód jego 
legalności, w oparciu o najlepsze 
informacje, którymi dysponuje odnośne 
państwo członkowskie.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają ochronę informacji poufnych 
uzyskanych w związku ze stosowaniem 
niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa członkowskie i Komisja 
gwarantują najwyższy poziom i najwyższe 
standardy ochrony informacji poufnych 
uzyskanych w związku ze stosowaniem 
niniejszego rozporządzenia, z należytym 
uwzględnieniem informacji szczególnie 
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chronionych oraz zgodnie z decyzjami 
Komisji (UE, Euratom) 2015/443 i (UE, 
Euratom) 2015/444.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkty kontaktowe Instytucjonalne punkty kontaktowe ds. 
monitorowania BIZ 

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza 
punkt kontaktowy ds. monitorowania 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(„punkt kontaktowy ds. monitorowania 
BIZ”) w celu monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Komisja i pozostałe państwa członkowskie 
kontaktują się z tymi punktami 
kontaktowymi ds. monitorowania BIZ we 
wszystkich kwestiach związanych 
z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

1. Każde państwo członkowskie 
wyznacza instytucjonalny punkt 
kontaktowy ds. monitorowania BIZ w celu 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. Komisja i pozostałe 
państwa członkowskie kontaktują się 
z tymi instytucjonalnymi punktami 
kontaktowymi ds. monitorowania BIZ 
odpowiedzialnymi za monitorowanie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 
zapewniają ich ścisłą współpracę we 
wszystkich kwestiach związanych 
z wykonaniem niniejszego rozporządzenia, 
zwłaszcza w ramach Grupy 
Koordynacyjnej ds. Monitorowania 
Inwestycji.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Instytucjonalne punkty kontaktowe 
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ds. monitorowania BIZ powinny móc 
utrzymywać związek z innymi punktami 
kontaktowymi utworzonymi na podstawie 
przepisów krajowych lub unijnych w tych 
samych celach, aby wspomagać rozwój 
sieci.

Uzasadnienie

Dyrektywa 2008/114 przewiduje na przykład utworzenie punktów kontaktowych 
odpowiedzialnych za ochronę europejskiej infrastruktury krytycznej. Powiązania i wymiana 
informacji zwrotnych między tymi punktami kontaktowymi nie wymagają dodatkowych 
środków i umożliwiają lepszą wymianę informacji.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) Instytucjonalne punkty kontaktowe 
ds. monitorowania BIZ muszą spełniać 
ten sam poziom wymogów co krajowe 
mechanizmy monitorowania inwestycji, 
na przykład w kwestii dostępu do 
wymaganych informacji, roli koordynacji 
i zagwarantowania najwyższego poziomu 
ochrony informacji poufnych i 
szczególnie chronionych.

Uzasadnienie

Instytucjonalne punkty kontaktowe muszą mieć te same obowiązki, zwłaszcza w dziedzinie 
zabezpieczania informacji.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Grupa Koordynacyjna ds. Monitorowania 

Inwestycji
1. Powołuje się Grupę Koordynacyjną 
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ds. Monitorowania Inwestycji pod 
przewodnictwem przedstawiciela Komisji. 
Każde państwo członkowskie wyznacza 
przedstawiciela do tej Grupy.
2. Grupa Koordynacyjna ds. 
Monitorowania Inwestycji gromadzi 
przedstawicieli i ekspertów z państw 
członkowskich i Komisji w celu m.in. 
wymiany najlepszych praktyk, 
odpowiadania na pytania państw 
członkowskich dotyczące funkcjonowania 
mechanizmów monitorowania oraz 
omawiania wszelkich kwestii 
wchodzących w zakres niniejszego 
rozporządzenia.
3. Władze lokalne, podmioty 
gospodarcze, zainteresowane strony oraz 
organy instytucjonalne i polityczne, 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerzy społeczni, na 
przykład związki zawodowe, agencje 
unijne oraz agencje odpowiedzialne za 
promowanie określonych regionów lub 
eksperci w dziedzinie wywiadu 
gospodarczego, a także przedstawiciele 
mechanizmów monitorowania z państw 
trzecich mogą być regularnie zapraszani 
do udziału w grupie, aby dzielić się swoim 
doświadczeniem.
4. Komisja ułatwia Parlamentowi 
Europejskiemu udział we wszystkich 
stosownych posiedzeniach w charakterze 
obserwatora.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Współpraca międzynarodowa

Państwa członkowskie i Komisja 
wspierają współpracę, w ramach umów 
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handlowych i inwestycyjnych z państwami 
trzecimi oraz na forach 
międzynarodowych, w zakresie stosowania 
procedur monitorowania.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przeprowadza ocenę 
i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie na temat 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
najpóźniej w terminie 3 lat po jego wejściu 
w życie. Państwa członkowskie uczestniczą 
w tej procedurze i przekazują Komisji 
wszelkie informacje niezbędne do 
sporządzenia tego sprawozdania.

1. Do dnia ... [trzy lata od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia], a 
następnie co trzy lata, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające 
funkcjonowanie i skuteczność niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
ściśle uczestniczą w tej procedurze 
i przekazują Komisji wszelkie informacje 
niezbędne do sporządzenia tego 
sprawozdania.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdaniu może towarzyszyć 
odpowiedni wniosek ustawodawczy, gdy 
zaleca się w nim zmianę przepisów 
rozporządzenia.

2. Sprawozdaniu może towarzyszyć 
odpowiedni wniosek ustawodawczy, gdy 
zaleca się w nim zmianę przepisów 
niniejszego rozporządzenia. Jeśli Komisja 
uzna, że taka zmiana nie jest konieczna, 
ma obowiązek przedstawić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie uzasadnienie tej 
decyzji.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 3 ust. 3, powierza się Komisji na okres 
trzech lat od dnia ... [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia]. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień najpóźniej 
dziewięć miesięcy przed zakończeniem 
trzyletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie określonym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 ust. 3 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tiret 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– EFIS
Rozporządzenie (UE) 2015/1017

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych, 
Europejskiego Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu 
Projektów Inwestycyjnych oraz 
rozporządzenia zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, (UE) 
nr 1316/2013 i (UE) 2015/1017 w 
odniesieniu do przedłużenia okresu 
obowiązywania Europejskiego Funduszu 
na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 
oraz wprowadzenia usprawnień 
technicznych dla tego Funduszu oraz 
Europejskiego Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – tiret 6 b i 6 i (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– SESAR - Jednolita Europejska 
Przestrzeń Powietrzna:
Rozporządzenie (WE) nr 549/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
10 marca 2004 r. ustanawiające ramy 
tworzenia Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie 
ramowe).
– Wspólne inicjatywy technologiczne Unii, 
w tym:
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 
Technologii Ogniw Paliwowych i 
Technologii Wodorowych, wspólna 
inicjatywa technologiczna „Czyste niebo” 
(aeronautyka i transport lotniczy), 
Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz 
Realizacji Wspólnej Inicjatywy 
Technologicznej w zakresie Leków 
Innowacyjnych, Wspólne Przedsięwzięcie 
„Podzespoły i układy elektroniczne w 
służbie wiodącej pozycji Europy”, 
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz 
Bioprzemysłu, Wspólne Przedsięwzięcie 
Shift2Rail.
– Instrument „Łącząc Europę”:
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) 
nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010.
– Plan działania „Sieć 5G dla Europy”.
– Europejski Fundusz Obronny:
Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Utworzenie 
Europejskiego Funduszu Obronnego” 
(COM(2017)0295).
– Europejski program rozwoju przemysłu 
obronnego:
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Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia... 
ustanawiające europejski program 
rozwoju przemysłu obronnego mający na 
celu wspieranie konkurencyjności i 
innowacyjności przemysłu obronnego UE, 
a także Europejski Fundusz Obronny – 
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie 
finansowania działania 
przygotowawczego Unii w zakresie badań 
nad obronnością (PADR);
– Stała współpraca strukturalna 
(PESCO):
Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 
11 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustanowienia stałej współpracy 
strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia 
listy uczestniczących w niej państw 
członkowskich.
– Fundusz Badawczy Węgla i Stali:
Decyzja Rady (UE) 2017/955 z dnia 29 
maja 2017 r. zmieniająca decyzję 
2008/376/WE w sprawie przyjęcia 
Programu badawczego Funduszu 
Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich 
wytycznych technicznych dotyczących tego 
programu.


